
–J) і . 4 J 
я о ^ 
uj О Л 
v v " 

2; 2J C2 
O Z u 

184. 

УКРАЇНСЬКИЙ ЩОДЕННИК 
ДЖЕРЗІ СИТІ і НЮ ЙОРК. П'ЯТНИЦЯ 2e–ro ВЕРЕСНЯ 1986 

UKRAINIAN О Д Н У 

Пам'ятайте 
про 

Україну! 

ЦЕНТІВ 25 CENTS JERSEY ClTY and NEW YORK. FRlDAY, SEPTEMBER 26,1986 No. 184. VOL хет. 
'J2 – S 3 

і 

ьська катастрофа є 
страшнішою, ніж всі 

нукпеарні вибухи 
i,–Hio Йорк. – Газета „Ню 
Йорк Тайме" помістила ста 
ттю про дослідженім катас 
трофи на енергетичній стаН" 
ції в Чорнобилі, що його 
провела каліфорнійська кра 
йова лябораторія JlopeHC– 
Ливермор. 

Американські вчені crBe– 
рджу ють, що кількість радь 
оактивних речовин, BHKHHC– 
них з чорнобильського реак 
тора, які заразили воду, 
повітря і верхній шар rpytt– 
ту .дорівнює радіоактивно" 
му викидові з усіх нуклеар" 
ННХ ВИбуХІВ В ІСТОрІІ, ВКЛЮ" 
чаючи вибухи бомб в npo– 
шімі і Нагасакі і сотні виїь 
робувань нуклеарної зброї в 
атмосфері. 

Кількість викиненого в 
Чорнобилі радіоактивного 
цезію, можливо, на SO відг 
сотків перевищує кількість 
цієї речовини, викнненої в 
результаті всіх нуклеарних 
вибухів в атмосфері, разом 
взятих. Цезій с небезпеч" 
ним для здоров'я людей 
протягом більш як 100 ро 
ків. Він може викликати 
ракові захворювання і спаД" 
кові зміни. 

В іншому звіті, складснО" 
му 12–Ma спеціалістами з 
різних країн, сказано, що 
..поховання" пошкоджено" 
го реактора ЧорнобнльсЬ" 
кої енергетичної станції в 
саркофаг з бетону с лише 
тимчасовим вирішенням 
проблеми. Ця конструкція 

розрахована приблизно на 
50 років, а радіоактивні 
речовини, які є всередині, 
будуть небезпечними знач" 
но довше. 

Зі звіту виходить, що кіль 
кість радіоактивного BUKH– 
ду, що стався 26–ro квітня і в 
наступні дні, становив no– 
над 8 тонн. Частина paflio– 
активних речовин була po3– 
несена вітром на сотні Klno– 
метрів. 

Навіть після „очищення" 
від радіяції першого і друго 
го реакторів станції onepa– 
тори зможуть обслуговува" 
ти їх лише змінами по два 
тижні, бо реактори ще AOB– 
го будуть таїти в собі He– 
безпеку. Тепер оператори 
будуть жити в містечку, що 
будується для них за межа" 
ми ЗЗ”Кілометрової зони. Тх 
будуть привозити на працю 
спеціяльним транспортом з 
радіяційним захистом. Зара 
жений одяг операторів oy– 
дуть прати кожний день. 

„Ню Йорк Тайме" noac– 
нюс різницю між радіоак" 
тивним викидом в результа 
ті аварії реактора і вибуху 
нуклеарної бомби. В другсь 
му випадку виділяється ee– 
лика кількість радіяції, але 
дія її невтралізується npo– 
тягом кількох днів або тиж" 
нів. На випадок пошкодь 
ження реактора викидають" 
ся радіоактивні речовини, 
які є небезпечними протЯ" 
гом дуже довгого часу. 

Філія УКУ у Філядельфії 
починає семестр 

Філядельфія. — Місцева 
філія Українського KaTo– 
лицького Університету no– 
чинас осінній семестр у BIB– 
торок, 30–ro вересня, о год. 
7:30 вечора, висвітленням 
фільму про релігійне життя 
у сучасному Львові. Є це 
документальний фільм (ei– 
деотасьма). що його досі в 
АмерИЦІ НІХТО НС ВИСВІТЛЮ" 
вав. Крім сцен з 1986 року, а 
особливо ..торжеств", що їх 

ЬЬЗІ 
святкувала Російська ripa– . 
вославна Церква у 40'річчя 
горезвісного Львівського 
псевдО”Собору, ця тасьма 
включає теж уривки з філь" 
му з часів переслідування 
УКЦ совєтським режимом 
у ранніх 1940"Их роках. 

Загальна тема семестру 
– „Львів у минулому і cy– 
часному". Деякі виклади 
будуть ілюстровані npo3ip– 
ками та уривками з фільмів. 

Ю. Ґлова добився значних 
успіхів в тенісі 

Джерзі Ситі, Н. Дж. – 
Юрій Ґлова. визначний yK– 
раїнський тенісист – чоти 
рикратний чемпіон УСЦ— 
АК і цьогорічний фіналіст, 
добився значних успіхів у 
крайовому турнірі" молоД" 
щих сеньйорів (35 і виніс) на 
травяних кортах в Орендж, 
Н. Дж. 

Український тенісист з 
Чикаго, Ілл.. дійшов до 
півфіналів, програючи до 
чемпіона Пста Креймера 5– 
7, 6–7 (4–7). В дорозі до 

півфіналів Ю. Ґлова елімі" 
нувавтретьорангових і вось 
мирангових змагунів. 

У подвійних іграх Ю. Ґло 
ва з партнером Алвіном 
Ґардінером дійшли до фь 
налів, де програли TpHce– 
тівку проти Філа Ландауера 
і Ніла Нюмана, 6–l, !–6, 6–7 
(4–7). 

He зважаючи на поразки, 
для Ю. Ґлови це високі 
досягнення, беручи до уваги 
крайовий рівень змагань. 

В Австрії почалась урядова криза 

Відень, Австрія. – У no– 
неділок, 15–ro вересня, тут 
розпочалась урядова криза 
і канцлер Франц Враніцкі 
проголосив приспішен і nap– 
ляментарні вибори, які від" 
будуться 23–ro листопада 
цього року. Урядова коаль 
ція „розпалася" після того, 
як скрайньО”Права партія, 
яка називає себе Партією 
свободи, обрала в кінці MH– 
ИуЛОГО ТИЖНЯ СВОЇМ ЛІДС" 
ром Зарічного Єрга ГайдЄ" 
ра, який проповідує всень 
мецькс об'єднання, гостро 
виступає проти віддання 
полякам частини німецької 
Т е р и т о р і ї ПІСЛЯ ДРУГОЇ CBi– 
тової війни, прославляє 
тих, які зі зброєю в руках 
боронили свою батьківідН" 
ну, в тому випадку гітлеріВ" 
ську Німеччину. Минулого 
року ГаЙдер став контровер 
сійною особою коли назвав 
засудженого за воєнні 3no– 
чини нацистського злочин^ 
ця, який повернувся на бать. 
ків шину після 40 років –nop– 
ми в Італії, „вояком, який ті 
льки виконував свою повин 
ність супроти батьківщини" 

Канцлер австрійського 
уряду, соціяліст Ф. Враніц. 
кі, безцеремонно і скоро 
після з'їзду Партії свободи 
пірвав зв'язки з проводом 
партії і тим самим закінчив 
своє партнерство з нею, яке 
тривало три роки. При TO– 
му Враніцкі заявив, що ene– 
менти, які почали rypTyea– 
тись у згаданій партії, yHe– 
можливили дальшу співпра 
цю на урядовому рівні і соці 
ялістн вирішили розписати 
нові вибори, а у потребі 
шукати нових партнерів до 

формування уряду. 
Політичні спостерігачі і 

деякі закордонні диплома" 
ти думають однак, що в 
теперішній ситуації коли 
австрійське суспільство хи" 
лнться дещо більше Hanpa– 
во, може навіть у зв'язку з 
недавніми президентськи" 
ми виборами і нападами 
світового жидівства на Д”ра 
Курта Вальдгайма, колипь 
нього генерального ceicpe– 
таря Організації Об'сдна" 
них Націй, який, як відомо, 
всеодно виграв вибори і 
став президентом Австрії, 
соціялісти можуть nporpa– 
ти вибори, або отримати 
менше як досі голосів і тоді 
будуть змушені піти на двл 
лекойдучі уступки іншим 
політичним партіям, які 
захочуть з ними співпрацкь 
вати. 

В СОЦІАЛІСТИЧНОМУ Ta6o– 
рі, чи зглядно партії, яка 
була при владі в Австрії на 
протязі останніх 13 років, 
так не думають. Сам каниг 
лер і його найближчі дорад" 
ники вірять у перемогу соці 
ялістів і поміркованих nap– 
тій. Приватні інститути пуб 
лічного опиту стверджують 
навпаки — зріст консерва" 
тивної партії, яка висунула 
на становище президента К. 
Вальдгайма і виграла BH6O– 
ри. Також вибір Гайдера, за 
якого віддали голоси 57,7 
відсотків делегатів на nap– 
тійному з'їзді в Інсбруку, а 
за дотеперішнього голову 
партії і заступника канцле" 
ра Норберта Штегера тіль" 
ки 39,2 відсотки, вказує на 
зріст правих і заник довір'я 
до соціялістичного уряду. 

На Союзівці відбудеться 
забавінбенефіс 

і 

Союзівка. – В суботу, 27– 
го вересня тут відбудеться 
традиційний осінній равт, 
що його влаштовує 72–Hfi 
Відділ СУ А. Ця осіння 3ycT– 
річ втішається великою no– 
пулярністю серед молодих і 
старших громадян, які ce– 
ред гарної осінньої природи 
хочуть розважатися, 3ycr– 
ріти знайомих і потанцюва" 
ти. 

Комітет, який очолює 
Марія Лисогір, у складі: 
Анна Безкоровайна, Ірина 
Чарнецька, Лідія Ясинич і 
Софія Котик старанно nw– 
готовляють цю імпрезу, яка 
пічнеться о год. б”ій вечора 
шампанським коктейлем. 
Відтак гостей запрошують 
на вечерю і танці. До танців 

гратиме популярна оркесТ" 
ра Аліка і Дорка. 

Ціна квитків вступу на 
забаву включно з обідом і 
коктейлем 45 дол. від oco– 
би. Для тих, що бажають 
залишитися на Союзівці 
через ніч – 65 дол. від oco– 
би (ціна включає кімнату, 
сніданок і полуденок). 

Зголошення приймають 
М. Лисогір на число тел.: 
(201) 232–5304 і Софія Котик 
(7l8)446–7327. Як звичайно, 
забава не обійдеться без 
льотерії. Український Ha– 
родний Союз, Агенція no– 
дорожей Кобаснюк, „Cyp– 
ма", а також і 72"ИЙ Відділ 
СУА та його членки no,oa– 
рували чимало виграшей. 

В Польщі появився добрий 
відгук на книжку Ф. Сисина 

Кеймбридж, Масс. (Б. 
Струмінський). – У краків" 
ському католицькому тиж" 
невику „Tygodnik Powszech– 
пуи появилася прихильна 
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Тріо Мареничі під час виступу. 

Мареничі знову виступають в Україні 
Київ. – Київська газета 

„Культура і Життя" noMic– 
тила у числі з lO–ro серпня 
ц.р. невеличку замітку”рС" 
цензію Ю. Токарева. npHK– 
рашену фотознімкою на 
виступ Антоніни, Світлани і 
Валерія Мареничів під 3a– 
головком: „Знову МарснИ" 
чі". 

Автор заміткИ”рецензіі 
так і починає свою статтю: 
„їх не забувають. Хоч на 
великих концертних Mafl– 
данчиках і телеекранах BO– 
ни давно не з'являлися". 

В Україні і за кордоном 
серед українців на поселен" 
нях поширились були чутки 
що Мареничі мріяли^про 
волю, хотіли видістатись з 
СССР і зажити вільним жит 
тям у демокатичних Kpai– 
нах Заходу. Виступаючи в 
Польщі, вони попали, 3a– 
мість до американської, у 
французьку амбасаду. Фран 
цузи, традиційні русофіли, 
довідавшись, що вони з CC– 
СР, викликали автомобіль 
із совєтської амбасади і 
Мареничів повезли у „Heei– 
доме місце". Очевидно, кон 
церти в Польщі відкликали 
і два роки вони взагалі не 
появлялися на жадній сцені. 

Тепер, як пише Ю. Tora– 
рев, ,,солісти'Волинської 

обласної філармонії. 3acny– 
жені артисти УССР – AH– 
тоніна. Світлана та Валерій 
– виступають з новою прог 
рамою в київському Палаці 
культури „Україна". І знову 
як у час піку популярності 
тріо, перед його концерта" 
ми лунають сакраменталь" 
ні запитання бажаючих cra– 
ти публікою про „зайві KBH– 
точки". Аншлаги виклика" 
ні, слід гадати, кількома 
причинами. З одного боку, 
слухачам цікаво знати, 
яким стало тріо Мареничів 
по великій перерві. А з iH– 
шого боку шанувальників 
камдрного мистецтва на 
нашій естраді, стомлених 
грюкотом численних BlA– 

завсідників палаців спорту 
та стадіонів, помітно npn– 
бувас". 

Автор замітки відкриває 
також кусочок заслони і 
втаємничує читача, що cbo– 
годні співають Мареничі. 
„В репертуарі тріо. — пише 
автор, – переважають Ha– 
роді пісні та ті авторські, 
що до фолкльору максИ" 
мально наближені (HafiKpa– 
ща – „Три тополі" П. Mafl– 
бороди та М. Ткача, „Карі 
очг , „Ой у полі калина" та 
інші... Як і раніше, MapeHH– 
чі( багато працюють над 
поповненням репертуару 
маловідомими співанками" 

(Закінчення на crop. 3) 

рецензія на недавно видану 
книжку „Between Poland 
and the Ukraine: The dilem– 
ma of Adam Kysil, !600– 
1653" Д”ра Франка Сисина, 
викладача історії України в 
Гарвардському універснтЄ" 
ті і заступника директора 
УНІГУ. Рецензія авторства 
ЄЖИ ЯсТШСМбоВСЬКОГО ПОЯ" 
вилась 27–ro липня 1986 
року. 

Рецензент цитує за Ф. 
Сисином слова М. TpyuicB– 
ського як ,.найвидатнішого 
історика ХХ століття: KH– 
сіль був „стовпом мирної 
ПОЛІТИКИ, ЩО ДО КІНЦЯ ЗІС" 
тався речником компромі" 
су". „Слава авторові КНИЖ' 
ки за тс. що при нагоді 
з'ясовує ясно (навіть для 
західнього читача) похоД" 
ження і суспільне розшару" 
вання цієї вийнятково! в 
Европі формації". козаччИ" 
ни, пише С. ЯстшембовсЬ' 
кий про Ф. Сисина. 

Рецензент ставить питаН" 
ня не так історичне, як noni– 
тичне з теперішньої перспек 
тиви: „Чи якби не асиміля' 
торські зазіхання, що лежз" 
ли в основі Берестейської 
унії (1596), і якби Гадяпька 
угода (1658) не прийшла 
щонайменше на 20 років 
запізно, державний cyeepe– 
нітет Польщі міг би проісну 
вати, а доля Східньої Eepo– 
пи розвинулася б інакше' 
На його думку Ф. Сисин дас 
відмовну відповідь на ці 
питання. Рецензента переко 
нус твердження Ф. Сисина. 
що „до 1648 року асиміля" 
ційна сила польської полі' 

(Закінчвння на crop. 3) 

ЖИДІВСЬКІ ГРУПИ 
ПРОДОВЖУЮТЬ АТАКУВАТИ 

К." ВАЛЬДГАЙМА 

Вашінгтон. – Офіційні 
СКОби ІЗ СВІТОВОГО ЖИДІВСЬ" 
кого конгресу заявили у 
вівторок, 23–ro вересня ц.р . 
що вони знайшли в націсь 
нальному архіві у ВашінГ" 
тоні. серед антисемітськЬї 
пропаганди вної літератури, 
летючку з Другої світової 
війни із закликом до 3HH– 
Шення жидів, на якій є iHiui– 
яли теперішнього президсн" 
та Австрії І колишнього 
генеральнЬго секретаря Op– 
ганізації Об'єднаних Націй 
Д”ра Курта Вальдгайма. 

Отже, кажуть представ" 
ники згаданого конгресу. К. 
Вальдгайм не міг не знати 
Про ВИСелеННЯ ГреЦЬКИХ ЖИ" 
дів до гітлерівських KOHU– 
таборів в Польщі і винищен 
ня жидів як раси, коли його 
ініціяли, які тепер перевіря" 
ють ще докладно спеціялic– 
тн. фігурували навіть на 
пропагандивних і примітив 
них летючках, які включали 
фразу „Вбивай жидів!" 

Ціль теперішніх заходів 
Світового жидівського кон 
гресу є добитись постанови 
Департаменту справедли" 
вости ЗСА про недопущеН" 
ня на територію Америки 
К. Вальдгайма. але reHe– 
ральний прокуратор Едвин 
Міс зволікає з тією справою 
можливо аж до часу поки 
дійсно не буде доказано 
участи Вальдгайма у будь" 
яких злочинах. Речник бЮ" 
ра президента К. Вальдгай' 
ма категорично заперечив 
участь президента Австрії в 
нацистських злочинах npo– 
ти цивільного населення. 

Він однак признався, що під 
час війни Вальдгайм був 
заступником шефа військо^ 
вої розвідки, у якій він слу" 
жнв, і що ця армійська nac– 
тина стаціонувала KopoT– 
кий час на Балканах. 

Не зважаючи на додатка 
ві обвинувачення ВальД" 
гайма у злочинах, його ae– 
торитет і авторитет полн 
тичної партії, яка висунула 
його кандидатуру на пост 
президента, зростають. Bi– 
льше того, соціялістична й 
інші ліберальні партії Авст 
рії. які були при владі остан 
ніх ІЗ років, починають 
тратити грунт під ногами, 
бо кампанія проти ВальД" 
гайма бумерангом вдаряє 
по його обвинувачах і 
всіх тих, які схвалюють 
тактику Світового жидівсь" 
кого конгресу. – кажуть 
політичні спостер:гачі. 

Алан Стейнберг, eneKy– 
ТИВНИЙ ДИреКТОр ЖИДІВСЬ" 
ких організацій заявив KO– 
респондентам, що знаидс" 
ний документ є дуже ваЖ" 
ним тому, що він дійсно 
доказує співучасть ВальД" 
гайма у злочинах під час 
Другої світової війни. До 
справи віднайденого доку 
менту зайняв також слово 
відомий АлЛен Раси, автор 
книжки „Тихі сусіди" і KO– 
лишній керівник Бюра Cne– 
ціяльних Інвестигацій (OC– 
1) при Департаменті enpa– 
ведливости у Ващінгтоні, 
який, незважаючи на Kopuc– 
ті чи шкоди для австрійців і 
жидів, продовжує атакува" 
ти Вальдгайма. 

У СВІТІ 
:)ИВІЯ ПРОДАЛА СВОЇ шери в автомобільній компанії 
Фіят на суму три більйони долярів, — заявили офіційні 
речники тієї автомобільної компанії в Римі. Очевидно, 
відтягнення такої великої суми інвестованої Лівією в 
італійську автомобільну індустрію, негативно відіб'єт" 
ся на продукції, а може навіть захитати основи компанії, 
яка, передбачаючи таку можливість у зв'язку з політичним 
напруженням Лівії з іншими демократичними державами 
світу, почала шукати за капіталовкладами в інших 
індустріяльних державах світу, а навіть в Совстському 
Союзі. 
ОДИН З НАЙБІЛЬШ впливових американських римО" 
католицьких єпископів, архиспископ Рсберт Ґ. Віклснд з 
Мілвокі у Віскансин заявив, що ватиканська курія і сам 
Папа Іван Павло 11 магаються закріпити у З'єднаних 
Стейтах Америки більш ортодоксальні постанови і 
дисциплінарно карають тих, які ухиляються від безкри" 
тичного виконання заряджень Ватикану. Не згадуючи про 
конкретні випадки такого введення ортодоксальности в 
РимО”Католицькій Церкві в ЗСА, ліберальний архиєпис" 
коп. який до речі, все перший забирав слово до контровер" 
сійних справ і заряджень Апостольської Столиці, також 
тим разом спротивлявся ватиканській кампанії скріплення 
Церкви „ортодоксальними зарядженнями" і написав про 
це у своїй дісцезальній газеті. Це перший раз в історії 
РимО”Католицької Церкви в ЗСА, що американський 
єпископ відкрито, на сторінках преси, і з амвони, критикує 
ватиканські потягнення і ставить під сумнів деякі заряджен 
ня. апробовані самим Папою. Чим закінчиться ребелія 
єпископа проти ватиканськоі курії не тяжко здогадатися. 
— кажуть церковні спостерігачі. 

АГЕНТСТВО АССОШІЄЙТЕД Пресе інформує, що 
в самому Кабулі, столиці Афганістану, і на передмістях 
знову розпочались бої між антикомуністичними повстан" 
цями, званими мугаджедінамн, і регулярними совстськИ" 
ми окупаційними військами та комуністичними афгансь" 
кими групами. Кореспонденти з Іслямабаду в Пакістані 
повідомляють, що повстанці атакують Кабуль з усіх 
сторін і що втрати комуністичних військ с дуже великі з 
огляду на вигідні позиції повстанців, які обстрілюють 
Кабуль з недалеких гір. Совстські воєнні літаки, зокрема 
джсти і панцерні гелікоптери, намагалися зламати бойову 
силу повстанців, але великого успіху, як виглядає, вони не 
мали в цій акції. Покищо немає докладних інформацій про 
втрати повстанців. 

ПРАЦІВНИКИ ДЕРЖАВНОЇ Служби безпеки в Чіле 
притримали і заарештували трьох осіб, які. як повідомив 
кореспондентів речник прокуратури, призналися вже, що 
вони брали участь у підготові і виконанні атентату на 
президента Августа Піночета. Піночет. як відомо, був 
тільки поранений в руку, але натомість згинули п'ять ЙОГО 
охоронців. Прокуратор військової хунти подав до відома 
самий факт арешту, але відмовився назвати прізвища 
заарештованих. Кореспонденти інформують, що це 
перший арешт запідозрених в атентаті і тому чілійська 
поліція дуже обережно розглядає цю справу. 

ГЕНЕРАЛЬНИЙ СЕКРЕТАР ООН Гавіе Персз де 
Куеяр заявив: ..Невідомо, чи Організація Об'єднаних 
Націй матиме достатню кількість засобів, щоб дотягнути 
до кінця нинішнього року на тому ж рівні". Ця проблема 
стала однією з головних точок на порялку денному 
нинішньої сесії Генеральної Асамблеї Тому вже на 
відкритті сесії було сказано, щоб виступи делегатів були 
короткими і дійовими. З цією метою з повістки дня 
Асамблеї були зняті два пункти, які вважаються не дуже 
важливими: святкування 150"річчя ліквідації рабства в 
Британській імперії і обговорення „дуже важливого" 
питання хто відкрив Америку. Колюмбчи хтось інший. 
Новообраний президент Генеральної Асамблеї, дипломат 
з Банглядешу Чавдрі з цього приводу зауважив: „Головне, 
що Америка була відкрита, і нам нема ніякої потреби 
провадити дискусії на цю тему" Як видно, зменшення 
бюджету привело до деякого зменшення непотрібних 
балачок в цій міжнародній організації. 

ЗСА ГОТОВІ ВИМІНЯТИ 
Ґ. ЗАХАРОВА ЗА ДИСИДЕНТА 

Вашінгтон. – В офіцій" 
них урядових колах Уєдна" 
них Стейтів Америки o6– 
МІрКОВуЮТЬ Тепер МОЖЛИ' 
вість заміни совєтського 
громадянина, колишнього 
працівника в Організації 
Об'єднаних Націй, обвину" 
ваченого за шпигунство в 
користь Совєтського Сокь 
зу Геннадія Захарова за 
неназваного ще видатного 
дисидента. Передумовою 
такої виміни є однак справа 
американського журналіС' 
та. кореспондента журналу 
„Ю.С. Нюз енд Ворлд Pi– 
порт" Ніколаса Данілова. 
звільнення якого ЗСА BHMa– 
гають без жадних переду" 
мов і не в пов'язанні з aqbe– 
рою Захарова. 

Під час переговорів дер" 
жавного секретаря ЗСА 
Джорджа Шулца з мініст" 
ром закордонних справ CC– 
СР Елуарлом А. ШеварД' 
надзе ці справи, правдопо" 
дібно були головним пред" 
метом розмови. Політичні 
спостерігачі і кореспонден' 
ти завважили, дещо змінену 
поведінку Шеварднадзе.який 
між іншим заявив KopecnoH– 
дентам. що „ми вже сказали 
свою думку, а тепер все зале" 
жатиме від американців". 

Натомість Дж. Шулц й 
інші представники ЗСА. які 
брали участь у зустрічах і 
переговорах із ШеварднаД' 
зе кажуть, що Уряд презИ" 
дента Роналда Регена Hac– 
тоюватиме на пропозиції 
Вашінгтону. тобто на звіль" 
ненні Н. Данілова без жалг 
НИХ П е р е д у м о в , б о ВІН ДІЙС" 
но не займався шпигунст" 
вом. про що писав в листі до 
генерального секретаря ЦК 
КПСС сам Президент ЗСА. 
і на виміні Захарова за BH– 
датного дисидента. Хто 

” –– –i – r 1 1 Ґ i t 

тим дисидентом мав би 6y– 
ти і хто визначатиме чи він с 
видатним, покищо не BLT,O– 
мо. Може це бути Юрій 
Орлов. академік Андрей 
Сахаров. а навіть Юрій LUy– 
хевич. Але це тільки cncKy– 
лятивні міркування політич 
них спостерігачів, які уваж" 
но слідкують за розвитком 
цієї справи. 

Речник Білого Дому Jlep– 
рі Спікс заявив KopecnoH– 
дентам. що справа ДанілО" 
ва і Захарова буде розв'яза" 
на незабаром, так принаймні 
сподівається президент 
Р. Рсген. Дж. Шулц нато" 
мість. використовуючи na– 
году сесії Генеральної асам 
блеї ОН і присутности в Ню 
Йорку представників ypH– 
дів майже усіх держав, noin– 
формував альянтів AMcpn– 
ки про загальні політичні 
справи, можливість продов 
ження дальших переговорів 
про зменшення нуклеарної 
зброї і. очевидно, про афс" 
ру Данілова та Захарова. 

Сам президент Р. Рсген. 
віл часу його виступу на 
Генеральній асамблеї ОН. 
не займав публічного cTa– 
новиша до справи Данілов" 
Захаров. можливо тому. 
ЩОб НС ШКОДИТИ JHTCHCHB– 
ним переговорам, які відбу' 
ваються в Ню Йорку. Полі" 
тичні аналітики і диплома" 
ти завважили, що CoecTCb– 
кий Союз, як ніколи перед 
тим. зацікавлений розв'яз" 
кою цієї справи і цю o6cra– 
вину треба відповідно BH– 
користати. Вони, диплома" 
ти. відкрили кусок занавіси і 
назвали, крім Ю. Орлова 
ще Іду Нулсль. Дейвіда Гол 
дфарба і Влаліміра Cncna– 
ка, усі дисиденти жидівської 
національности. 

ШшШШШШіЛМШЯшЬШМШШШШШШ 

В АМЕРИЦІ 

ДОСІ СПРОБИ ДОБИТИСЯ звільнення американського 
репортера Ніколаса Данілова робилися через дипломатич 
ні канали. Однак у понеділок ,22–ro вересня, в крайовому 
клюбі преси у Вашінгтоні відбулася пресова конференція, на 
якій було оголошено, що тепер у справу включилися і 
американські репортери. Кампанію за звільнення ДанІїО" 
ва очолює відповідальний редактор газети „Філядельфія 
Інквайрер" Юджін Робертс. Він повідомив, що прсдстаВ" 
ники масової інформації ЗСА надіслали телеграму 
генеральному секретареві ЦК КПСС Міхаїлові Горбачову 
і двом секретарям ЦК – Анатолієві Добриніну і Алсксанд 
рові Яковлєву. В телеграмі сказано, що американські 
репортери просять дозволу прибути в СССР і обговорити 
справу Данілова та проблеми праці кореспондентів у 
Совстському Союзі. Автори телеграми характеризують 
Данілова як „зразкового журналіста" 

ВИСТУПАЮЧИ ПЕРЕД прихильниками своєї військової 
політики, президент Роналд Реген різко критикував 
конгресменів, які прийняли ряд резолюцій, що обмежують 
боєздатність країни. „Якщо оборонний бюджет на 1987 
фінансовий рік попаде на мін стіл в такому вигляді, в якому 
його прийняла Палата Репрезентантів, я накладу на нього 
вето", заявив Р. Реген під схвальні оплески присутніх. 
Минулого літа Палата Репрезентантів прийняла резолЮ" 
ції про зменшення видатків на оборону, про заборону 
випробувань нуклеарної зброї, про згортання дослідницЬ" 
кнх робіт з програми стратегічної оборонної ініціятиви та 
ряд інших. Палата Репрезентантів, де більшість належить 
лівим лібералам, закликала також Адміністрацію Р. 
Регена і далі виконувати умови американсько”совстської 
угоди САЛТ 11. За словами Президента, резолюції Палати 
Репрезентантів грають на руку лише Совстському 
Союзові і зводять нанівець зусилля ЗСА добитися поступу 
на переговорах з СССР у Женеві ..Деякі конгресмени 
вважають, що мир і американська слабість означають 
одне і теж. Ці конгресмени виконують працю за CoBcrcb– 
кий Союз". сказав Президент. 

СОВСТСЬКЕ ПРЕСОВЕ агентство ТАСС різко BUIVKHV– 
лося на виступ президента Роналда Регена на Генеральній 
асамблеї ООН, заявляючи, що Рсген стремить до того, 
щоб З'єднані Стейти дістали ..односторонню перевагу". 
ТАСС зауважує, що заклик Президента до діялогу з 
СОВЄТСЬКИМ СОЮЗОМ . . С у п р о в о д ж у в а в с я НОВИМИ aHTHCO– 
встськими інсинуаціями з приводу справи Данілова", які 
мали на меті ..отруїти атмосферу совстськО”амсрикансЬ" 
ких відносин". Промова Президента, говориться в 
коментарі ТАСС. ігнорувала совстські ініціятиви і 
пропонувала зменшення озброєнь, яке ,,поставить COBCT– 
ський Союз в невигідне становище" 3 подібними напада" 
ми на промову Р. Регена виступив заступник міністра 
закордонних справ СССР Владімір Петровскій. який 
перебуває тепер у Ню Йорку у зв'язку з відкриттям сесії 
Генеральної асамблеї ООН. 

ТИСЯЧІ КОЛИШНІХ добровольців Корпусу миру 
зібралися у Вашінгтоні, щоб відзначити 25–TV річницю цієї 
організації, створеної з ініціятиви президента Джана 
Кеннеді. Вони промаршували від пам'ятника Лінкольна 
через Меморіяльний міст на Арлінгтонський крайовий 
цвинтар і поклали вінок на могилу президента Дж. 
Кеннеді. Протягом чверті віку 100.000 добровольців 
Корпусу миру працювали в 92 країнах. Нині біія 6,000 
добровольців працюють в 62 країнах. Нинішній річний 
бюджет Корпусу миру становить 128 міл. дол. „Деякі з нас 
стали циніками і думають, що ідеали перевелися. Та це не 
так, сказав Пітер Джансон. який був добровольцем 
Корпусу миру в кінці 1960"ИХ років, а нині шукає добрсь 
вольців у Каліфорнії. — І нині є багато молодих американ 
ців. готових допомагати тим. хто потребує їх допом 
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Польський заклик до згоди 
У „Свободі ч. 196–T6 з 19–ro вересня 1986 

року подано в українському перекладі „Заклик" 
до співпраці поляків, українців, литовців і б і л о 
р у С И Н І В н а П р О Т И К О М у Н І С Т И Ч Н О М у І npOTMMOCKOB– 
ському фронті – за підписом „Попьська група 
поєднання". Така польська організація заснувв" 
лась у Люблин і і вона пропагує поєднання 
названих чотирьох народів, які тепер зазнають 
однакову долю під комуністичним режимом. 
Зміст і дух ,,Заклику" мудрий, логічний і можна 
під ним вповні п ідписатися. „Наш сп ільний 
ворог, – читаємо у тому 'Закликові', – дуже 
сильний і лише спільна дія наших народів може 
довести до упадку московського большевизму, 
до виборення незалежности України, Білорусі, 
Литви і Польщі, як також інших народів Східньої 
і Середущої Европи". 

,,Заклик" не згадує нічого про той „камінь 
предкновенія", об який розбивалися всі спроби 
польськоукраїнського порозуміння: про держв" 
вні кордони. Але у пояснювальному Вступі, що 
його підписав польський діяч Мацєй Ґродець" 
кий, правильно і мудро стверджується, що 
практично плятформою поєднання мусить бути 
визнання теперішніх державних кордонів KOK– 
ного з тих народів, дармащо ті їхні псевдодержа" 
ви є насправді колоніями ворожої їм імперії з 
центральним урядом у Москві. Така плятформа 
напевно не задовольняє максималістів у к о ж н о 
му з названих чотирьох народів. Вона незадово 
льняє всіх українців, які не всилі забути про 
існування Лемківщини. Але у міжнародній noni– 
тиці – як у кожному зорганізованому і впоряД" 
кованому суспіпьстві та навіть у кожній родині 
– базою миру, злагоди і співжиття є компроміс, 
а не максималістичний принципіяпізм. Так бупо 
від початку записаної всесвітньої історії, так є і 
так мусить бути, бо це „абв" засад попітичної 
науки і практики. 

Це надзвичайно позитивна і відрадна подія, 
що знайшлася зорганізована польська група, яка 
поставипа таку мудру точку над „ і " . Та пюбпин" 
ська організація нелегальна, всі члени тієї групи 
– це опозиціоністи супроти теперішнього рвЖИ" 
му у Польщі з її московським ставленником 
генералом Ярузельським у проводі. Ясно, що 
Кремль нічого так не боїться, як сп іпьного 
фронту поярмпених народів, в першу чергу 
спіпьного фронту поляків і українців. По обох 
сторонах є ще не тільки одиниці, але й зорганізо 
вані групи патріотів, які насторожені супроти 
такого поєднання, згоди і співпраці, до яких 
кличе попьський „Заклик". Сотні років кривавих 
зударів накопичили стільки взаємного жалю, 
ог ірчення, претенсій, що мусипа створитися 
атмосфера недовір'я. Тому переведення поль" 
ськО”української згоди і замирення це не така 
проста і пегка справа, як написання гарного 
„Заклику". Треба перебороти ту психопогічну 
перешкоду, треба створити іншу атмосферу, 
треба переконувати недовірків і патріотичних 
принципіяпістів, що насправді тільки спіпьним 
фронтом і спільним зусиллям можна повалити 
імперію і на її руїнах будувати рідну ні від кого 
незалежну державу. Не всилі зробити це ані 
один попьський, ані один український нарід і тим 
паче біпоруський чи литовський народи. Промв" 
теівська концепція зродилася вже у ЗСЬих роках 
нашого сторіччя саме в українському самостій" 
ницькому таборі. Можна радіти, що вона, хоч і 
без користування тим терміном – проникла до 
умів діячів підпіпьногопопьськогоопозиційного 
руху, хоч напевно теж не всіх. 

По стороні попьського суспільства, в краю і 
в діяспорі, постійно пунало гаспо ,,Львув і 
Вільно". Мовляв „без Львова і Вільна не може 
існувати Польща". А все ж вона існує без тих 
міст, що стали своєрідними символами. Казав 

й міністер освіти у відродженій Попьщі між двома 
б світовими війнами Станіспав Ґрабський, що „до 

25 рок ів не стане в Попьщі українц ів" . Аж 
Я опинившись у Бутирськ ій в'язниці у Москві 
й разом із українским колишнім секретарем УНДО 
” і послом до Варшавського сойму Володимиром 

Целевичем, признався до „поминки", що він, як 
;;. польський міністер, знищив українське шкільнИ" 
і цтво в Польщі і думав про знівечення всіх 

українців. І по українському боці є земляки, які 
І пригадують, що козацькі загони за Хмепьниць" 

кого заганяпися під Краків і що Засяння було 
колись українське. Що інше вивчання історії та 

Щ що інше ведення актуальної попітики. Історія 
І має бути вчителькою життя, як каже старориМ" 

; ськй правда і НА наша історія мусить продикту" 
9 вати нам подив для ген іяльного поета, не 
І політика, а таки поета, який написав у своєму 
ї безсмертному „Посланні": „...А^чванитесь, що 
; : ми Польщу Колись завалили. Правда ваша: 

Польща впала f вас роздавила..." 

У першому томі річника 
ХУІ1Ізарік1986 жур" 
налу ,,Дзєє найновше" 
(Найновіша історія) органу 
Польської Академії Наук у 
Варшаві появилися рецензії 
двох польських учених, які 
віддавна спеціалізуються в 
україністиці різних acneK– 
тів: історії, культури, різних 
явиш громадського життя 
України. їхні рецензії, pa– 
зом на 15 з половиною CTO– 
рінок друку книжкового 
формату, стосуються книж" 
ки Едварда Пруса „Владика 
свентоюрскі. Ржеч о арци" 
біскупе Анджею ШеПТИЦ" 
кім" (1865–!944 (Варшава 
1985, стор. 336). Про ту 
книжку Е. Пруса була мова 
на сторінках „Свободи": це 
пашквільний твір, який one– 
ртий на совстських псевдо" 
наукових, насправді, пофа" 
льшованих і партінно”Про 
пагандивних даних. Едвард 
Прус дивиться на постать 
Митрополита ШептицькО" 
го, найбільшу українську 
індивідуальність нашого 
сторіччя, цілком крізь npH3– 
му совєтської ворожої yKpa– 
їнцям пропаганди. Тому, на 
наш погляд, це була велика і 
незаслужена честь для Ед" 
варда Пруса, коли два дійс" 
но учені дослідники ПрНСНЯ" 
тнли його пасквільному 

Іван Кедрин 
і 

ПОЛЬСЬКІ УЧЕНІ В ОБОРОНІ 
СЛУГИ БОЖОГО АНДРЕЯ 

творові стільки уваги. 
Перший рецензент – 

Владислав А. Сєрчик видав 
у 1979 році книгу (495 стор.) 
,,Псторія України" – про 
яку теж була мова на CTopi– 
нках „Свободи". Та книга, 
що охоплювала історію YK– 
раїни від кам'яної доби і від 
міту про варягів та Рурика 
аж по 1976 рік, себто вже в 
рамках С С С Р , мусила з 
природи речі бути радше 
нарисом, в якому були no– 
важні щілини. Але її загаль^ 
ний тон і характер тримався 
наукового об 'єктивізму і 
виявляв виразну прнхнліь 
льність автора супроти YK– 
раїни і українців, дармащо 
мусив рахуватися з цензур 
рою „людовоГ Польщі з її 
комуністичним режимом. 
В. Сєрчик, у вступних завва" 
гах своєї рецензії тішиться 
ПОЯВОЮ КОЖНОЇ НОВОЇ ПОЛЬ' 
СЬКОЇ книжки, що стосуєть" 
ся України, але теж картає 
своїх земляків'авторів за 
легковажний, поверховний 
і ненауковий підхід до такої 
поважної тематики. В. Cep– 

чик вважає, що книжка Е. 
Пруса заслуговує на увагу 
головно тому, що це Biicp– 
ше польському авторові 
дозволили покористувати" 
ся совєтськнми джерелами. 
Можна зрозуміти Владис" 
лава Сєрчика, як і другого 
рецензента Ричарда Торжв' 
ЦЬКОГО, ЩО ВОНИ, ЯК ДОСЛІД" 
ники, пов'язані з Інститу" 
том історії Польської AKa– 
демії Наук у Польщі з KOMy– 
ністичним режимом мусили 
признати за додатню cro– 
рінку дослідів Едварда 
Пруса, що його допустили 
до совстських архівів, ;iap– 
мащо Е. Прус спирався на 
таких псевдонаукових uia– 
льшивках, як Українська 
Радянська Енциклопедія і 
кілька совстських пасквілів 
про Кир Андрея. 

В. Сєрчик закидає llpyco– 
ві особливо односторон' 
ність, тенденційність і стаВ" 
лення тез і тверджень без 
ніяких доказів. Таким BH– 
фанта чуваним мітом Пруса 
було твердження, що MHT– 
рополит Андрей був амбіТ" 

ником і що сутоособиста. 
амбіція штовхнула його на 
душпастнрськнй шлях. Ccp– 
чик спростовує і вказує на po– 
довід шептнцькнх, на AOB– 
голггне каліцтво Кир Андрея 
на його відданістьхристнян" 
ськш вірі і на велику повагу, 
якою він втішався в українсь" 
кому світі. Сєрчик рішуче 3a– 
перечує твердженню Пруса, 
наче би Кир Андрей потурав 
у усьому українському peeo– 
люційному підпіллю і TBep– 
дить, що – навпаки – Кир 
Андрей був проти актів –re– 
рору, що їх переводила nia– 
пільно'революційна ОУН. 
Рецензент закидає Прусові 
незнання найповажніших 
українських наукових дже' 
рел, як теж незнання фран" 
щузької літератури про Кир 
Андреячі родину Шептиць" 
ких. 

4 Ричард Торжецький — 
це автор кількох книжок з 
українською тематикою. 
Кілька років тому він дістав 
дозвіл на приїзд до Захід^ 
ньої Европи і Америки, щоб 
тут познайомитися з наукО" 
вими джерелами, кориснИ" 
ми для його студій україніс' 
тики. Він, як і Сєрчик, у 
своїй критиці Пруса, Kopnc– 
тується дипломатичною 

(Закінчення на crop. 4) 

Передивляюся в котрий 
раз скупі повідомлення co– 
вєтської преси про недавній 
9–Hft з'їзд письменників УК" 
раїни та подальші відгуки 
на нього в літературних 
газетах і мимоволі поверта" 
юсь до подій п'ятиИДЦЯТИЛІ" 
тньої давностн. До часів так 
званої недовгої „відлиги", 
до 6–ro з'їзду письменників 
1971 року, делегатом якого і 
я був посланий від харківсЬ" 
кої організації. 

Минуло не так уже й мало 
часу. Сьогодн і 1986 рік. 
Щойно відбувся черговий 
з'їзд. Мене вже на ньому, 
певна річ, не було, але крізь 
пелену казенної інформації 
можна уявити , що в тій 
відомій мені сесійній залі 
Верховної Ради відбувало' 
ся. 

На просторій сцені за 
довгим столом президії 3Ha– 
ЙОМІ облИЧЧЯ ВІДОМИХ ЛІТЄ" 
раторів та стандартних на 
одне лице , – парт ійних 
керівників, які й цього разу 
прийшли вказати, якими 
шляхами має йти українсь" 
ка література. 

Доповідь – відчит за 
проведену та виконану po– 
боту організації перераху" 
вала „досягнення та творчі 
у с п і х и " в е л и к о г о загону 
літераторів, одночасно BUJ– 
значила деякі„недоробки"і 
невиконання завдань CTBO– 
рити достойні величноїeno– 
хи художні твори, які чекає 
вимогливий читач. 

На минулих 7–My та 8–My 
з'їздах, по суті такою KOHC– 
татацісю й обмежилися ЙО" 
го учасники. Цього разу 
несподівано були заторкну" 
ті давно болючі і щоразу 
невисловлювані питання, 
які стосуються майбутньо" 
го української літератури. 
Мовилося про небезпеки, 
які згромадилися над ДО" 
лею цілої культури Украї" 
ни. 

Чи не вперше заговорили 
про страшну річ: втрату 
читача. 

Мова вже не про вимог" 
ливого" читача, який нібито 

Василь Сокіл 

ЧИ НЕ МАРНІ ЗНОВУ СПОДІВАННЯ? 

не читає українських KHH– 
жок через їх низьку якість, а 
пролунали розпачливі BHry– 
ки: 

„Падають тиражі Hafl– 
кращих майстрів слова, nni– 
снявіють у склепах твори 
класиків і твори сучасних 
письменників... Немає 4H– 
гачів. У шкільних бібліотЄ" 
ках українських книжок ду" 
же мало... (З виступу Леоні" 
да Новиченка). 

„Видання української 
книжки кількісно на душу 
населення України не сягає 
навіть двох примірників" — 
додає Павло Загребельний. 

, .Нелегко знайти серед 
школярів старших клясів, 
які б псьсправжньому ycei– 
домили красу і велич того 
чи іншого твору українського 

т о письменника. Вони в 
школі не вивчають, а лише 
'проходять' курс літерату" 
ри", — свідчить Петро Pe6– 
ро. 

Мало не плаче Роман Фе" 
дорів: „Хіба не будеш y6o– 
лівати за свою літературу, 
коли, розмовляючи з стар" 
шеклясниками львівської 
школи, я дізнався, що окрім 
одного”єдиного твору Ha– 
шого прославленого пись" 
менника вони не мають 
жадного поняття про інші 
його твори?" 

Що ж трапилося? Чому, 
як сказав Іван Драч, — „ae– 
торитет сучасної українсь" 
кої літератури знижується"? 
Може, це закономірний 
процес? 

Пригадую, якось давно у 
неофіційній розмові в гурті 
харківських письменників я 
сказав, таке: – „Гаразд, 
погодимося з тезою про' 
злиття двох націй та мов і 
приймемо як то кажуть, на 
озброєння запропоновані 
партією практичні заходи 
до здійснення цієї задачі. 

Через якийсь час ми всі 
добре відчуємо вплив цієї 
практики. Усім ясно, що 
злиття мов відбуватиметь" 
ся шляхом підкорення однь 
єї мови другій, — самі po3y– 
мієте, якій. Російській. То 
навіщо дивуватися, ідо зни" 
кає читач української книж" 
ки, що падають тиражі май" 
стрів українського слова? 
А д ж е НеВДОВЗІ ВСІ МИ СВЯТ" 
куватимемо історичну nepe– 
могу: перестане існувати 
українська література, 3HHK– 
нуть не тільки майстри 
українського слова, a B3a– 
галі відпаде потреба писати 
твори по”українськи, бо не 
буде читача для неї". 

Мене затюкали. 3acTpa– 
шили, що говорю ворожим 
голосом. 

А" нині ці голоси ясно і 
недвозначно залунали na^9– 
му з'їзді письменників „Hc– 
ма читача, втрачаємо fio– 
го..." „Падають тиражі yK– 
раїнських книжок..." 

Повторюю, що ж таке 
трапилося? Яке нещастя 
звалилося на українську 
літературу? Де коріння цієї 
біди? 

Чи не самі письменники 
сприяли появі згубної CHTy– 
ації, самі допомагали po3– 
виткові катастрофічного 
процесу пляномірного HH– 
щення української культУ" 
ри? 

Володимир Яворівський 
натякнув: 

„Втратили орієнтацію на 
правду і на мужність, ми 
ПОрОДИЛИ КуЛЬТ ДОГІДЛИВО" 
го приниження своїх талаН' 
тів". 

Не вистачало мужности 
сказати. „Писали те, що 
угодно було начальству". 
Погоджувалися з тим. що 
українська мова в українсь" 
кій республіці не є держаВ" 
ною мовою, вона виключо 

на скрізь, починаючи з ;m– 
тячих садків, українською 
мовою не ведеться в устано" 
вах ділове листування, не 
існує викладання цією MO– 
вою у вищих школах, не 
видається підручна техніЧ" 
на, наукова література, 4y– 
ти українську мову лише на 
селі та на з'їздах українсь" 
ких письменників. 

Тепер дещо було про це 
сказано на цьому з'їзді. 

На превелику біду, знову 
про ці надзвичайно важливі 
справи говорилося обереЖ' 
но, делікатно, з peaepaHca– 
ми в бік „великої російської 
культури", часом у пишних 
деклямаційних формах: 

„...глибоко шануюЧи.мО" 
ву Пушкіна і Толстого, чи 
МОЖеМО ДОЗВОЛИТИ СОбІ ЗНЄ" 
важливо ставитися до своєї 
мови, материнської?" І 
далі невідомо кого npoMO– 
вець благально хотів nepc– 
конати, що як і кожна мова, 
наша, українська мова „ro– 
диться і до школи, і для 
^студентської авдиторії, ro– 
диться як для будня, так і 
для свята... А між тим ac– 
котрим наша мова здасться 

неперспективною', як оті 
вікові полтавські та інші 
села, що їх були спроби 
вигубити..." – Сказав це 
Олесь Гончар. 
” А ви тільки послухайте, 
що сповістив академік Ho– 
виченко: 

„Ми високо цінуємо Typ– 
боту партії про долю yKpa– 
їнської мови. Я звертаю 
вашу увагу на те, що для 
шкіл України готуються 
переклади на російську MO– 
ву твори українськоїniTepa– 
турн". 

Не журіться, МОВЛЯВ, TO– 
вариші письменники, nH– 
шіть! Не біда, що українсь" 
кнй читач забуде свою мову 
і перевчиться на російську, 
він читатиме ваші твори в 
російських перекладах!... 
Зворушлива турбота партії 
про українську мову. 

Закінчення буде. 

З України про Україну 

РІДКІСНА КНИГА 

Серед рідкісних видань 
Центральної наукової 6io– 
ліотеки Академії Наук у 
Києві зберігається цікава 
своєю долею книга, BHIIV– 
щена першодрукарем iea– 
ном Федоровим, — Ocrpo– 
зька Біблія 1581 року. Maii– 
же через сто років після 
виходу вона потрапила до 
іншого славнозвісного діЯ" 
ча книжкової справи, BLIO– 
мого гравера, у 1688 –1727 
роках керівника KncBo–ne– 
черської друкарні Олексан" 
дра Антонія Тарасевича. 
Про це можна дізнатися з 
його автографа, акуратно 
написаного латинською 
мовою: „Після смерти AH– 
тоній Тарасевич передає до 
числа книг Печерської 6i6– 
ліотеки". 

ГОСТЯ З КИТАЮ 

Географія творчих зв'яз" 
ків львівських письменни' 
ків з літераторами інших 
країн значно зросла з приїз" 
дом недавно до Львова nn– 
сьменниці з Китайської Ha– 
родної Республіки Тань Де 
Лінь. Заступник директора 
ІНСТИТУТУ СОВЄТСЬКОЇ ЛІТЄ" 
ратури Пекінського ncoaro– 
гічного інституту, член 
Ради Всекитайського Toea– 
риства з викладання зарубі' 
жних літератур у вищих 
школах, письменниця, ne– 
рекладачка Тань Де Лінь 
добре знає не тільки pocifi– 
ську , але й клясичну україН" 
ську літературу. Китайська 
письменниця розповіла CBO– 
їм львівським колегам про 
зацікавленість nepeKJia;ia– 
чіВ'украіністів творчістю 
клясиків української літера" 
тури Тараса Шевченка, lea– 
на Франка, Маркіяна LUaiu– 
кевича. Василя Стефаника, 
Михайла Коцюбинського. 
Панаса Мирного, Лесі Ук" 
раїнки та інших. Гостя поді" 
лилася своїми враженнями 
від урочистостей на Україні 
з нагоди свята „В сім'ї воль" 
ній, новій", в яких вона 
брала участь у Києві та 
Черкасах. Своє захоплення 
Львовом, культурою і roc– 
тинністю львів'ян та добрі 
побажаня українському Ha– 
РОДОВІ ПИСЬМСННИЦЯ ВИСЛО" 
внла на сторінках книги 
відгуків для почесних roc– 
тей. 

ЛИНУТЬ 
ТИРОЛЬСЬКІ ПІСНІ 

В УстЬ”Чорній – 3aKap– 
патському селищі лісорубів 
— живуть і працюють люди 
13 національностей. Тому 
на тутешніх вечорах та ca– 
модіяльних концертах MO– 
жна почути не тільки yKpa– 
їнські, але й угорські, pocifi– 
ські, молдавські, румунсь" 
кі. польські, німецькі пісні. І 
серед численних самодія" 
льних колективів З УСТЬ" 
Чорної ось вже 15 років 
НСЗМІННИМ УСПІХОМ KOpHC– 
тусться тріо тнрольськоі 
ПІСНІ, МИСТеЦТВО ЯКОГО ВІД" 
значасться виконавською 
майстерністю і своєрідною 
манерою співу — щирою, 
задушевною. Артисти тріо 
– представники німецької 
національности. Це npa– 
цівниця лікарні Слизавета 

ДІІльосер, майстер лісофаб" 
рикн Еріка ФіцаЙ та архівар 
лісокомбінату Розалія 
Алексанич. В їх репертуарі 
понад 40 пісень. Особливо 
подобаються всім „Тирольо 
ські далі", „І знову цвітуть 
альпійські троянди", „Між 
горами". Про цей самодія^ 
льний колектив із Закарпат' 
тя недавно розповіла своїм 
читачам газета „Ноєс Лс" 
бен", яка виходить у СхіД' 
ній Німеччині. 

СВЯТО МУЗЕЮ 

Недавно минуло десять 
років від того часу, коли 
почав п р а ц ю в а т и Музей 
народної архітектури та 
побуту України. Розташсн 
ваний він під відкритим 
небом на І50"Гектарній ruio– 
щі поблизу Києва. Це найбі^ 
льший у республіці і один з 
найбільших у країні музеїв. 
В ньому близько 50,000 ap– 
хітектурних експонатів 
ХУІІ – ХІХ століть з усіх 
областей України. Серед 
експонатів є зразки одягу, 
кераміка, скло, знаряддя 
праці, речі народного вжиТ' 
ку. У дні свят та у вихідні 
приходить сюди багато ЛЮ" 
дей. їх зустрічають фолК" 
льорні ансамблі з різних 
куточків України, майстри 
народної творчості, гонча^ 
рі, вишивальниці. І прямо 
тут, біля хаток під стріхами 
та біля колодязних жураВ" 
лів, лунають народні пісні, 
відтворюються старовинні 
звичаї, народжуються enpo– 
би умільців. 

327 ЛАВРЕАТІВ 

У травні цього року MH– 
нуло чверть століття з часу 
встановлення Державної 
премії України ім. Т. Ulee– 
ченка. Перше присудження 
цієї високої нагороди відбу" 
лося в 1962 році. її naepea– 
тами стали Павло Тичина, 
Олесь Гончар і Платон 
Майборода. Згодом penw– 
мент премії розширено й на 
ІНШІ ТВОрЧІ ДІЛЯНКИ, ВОДНО" 
час збільшуючи їх кількість. 
Досі лавреатами ШевчсН" 
ківської премії вже стали 
327 мистців. 

ГАЙДАМАЦЬКА 
КРИНИЦЯ 

Навіть чотирьом особам, 
взявшись за руки, важко 
обхопити стовбур дуба, що 
росте біля садиби Слюса" 
рівського лісництва в Cae– 
ранському районі Одеської 
области. Цьому патріярхо" 
ві природи майже 600 років. 
За переказами, під його Kpo– 
ною спочивали козаки із 
загону Семена Палія. Cae– 
ранський ліс – це пам'яТ" 
ник природи, що охороняо 
ться законом. Усі дерева, 
вік яких обчислюється CTO– 
літтями, взято на oco6nn– 
вий облік. Охороняються 
тут й інші історичні пам'яТ" 
ки, наприклад. ГайдамацЬ" 
ка криниця в Савранському 
лісі. Згідно з народними 
переказами, з цього джерс" 
ла брала воду варта, яка 
охороняла кордони КиївсЬ" 
кої Русі, а пізніше – учаснИ" 
кн гайдамацького noecTan– 
ня. 
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Володимира Демус 

ПРО МИСТЕЦЬКЕ СЛОВО 
з о о о е е е о о р о о о е с к м ю о е о о о е е о е о 

Часом турбує і болить. 
що волелюбна і складна 
стоїть на місці людина. 
ів'.чіапа путами хвилин 

(..На людських оіерах" В.Д.) 

Багато вже писалося про слово, про його значення, міць.. 
а то іі функцію в українській літературі. Пишемо про 
вільне слово (свобода преси), закуте слово. 'Боже слово 
(На початку було слово), живе слово. У вільному світі 
слово служить вільній думні, стас дзеркалом душі його 
автора. У комуністичній системі слово стало засобом 
пропаганди, виховання суспільства, воно на вислугах 
уряду, а автор слова став невільником того ж таки слова 
Гака сама доля н мистецького слова в Україні сьогодні 
Там кожне мистецтво, не лише письменницьке чи поетиЧ" 
не. але й музичне, танкове, малярське, фільмове, театралі. 
не та інше не ліс для самого мистецтва. Тому так часто 
чуємо про втЛу на Захід саме мистців, які у вільному світ і 
хочуть віддати свої здібності мистецтву, а не служінню 
системи. Все це для нас не с'нічим новим. 

Пригляньмося тепер нашому мистецькому слову на 
еміграції. У вільному світі воно повинно бути вільне. Але 
чи дійсно таким воно с? Чи не попало воно під диктат 
зовсім іншої систсми') В пресі, чи на імпрезах, чи на 
літературних вечорах заєлно чуємо виразне підкреслення 
вислову . .завдання слова" . Слово, кажуть критикц, 

письменникам та поетам, маючи очевидно на увазі 
мистецьке слово. цс зброя, воно мас бути засобом 
боротьби, повинно сповняти виховне завдання, його 
функція цс вироблення національноїсвідомостн. його 
місія служити ідеї. Заєдно звеличаємо Тараса Шевченка. 
Лесю Українку. Івана Франка, підкреслюємо їх твори з 
високопатріотичною тематикою, цитуємо їх слова, 
забуваючи дуже часто про іншу їх творчість не меншої, 
літературної вартости. Або інших авторів зовсім часом не 
наголошуємо, мабуть тому, ию писали вони не на 
українську, а на загальнолюдську тему, хоча і цього хіба 
ніхто не заперечить такі твори мають не меншу 
літературну вартість. Приходять на думку деякі твори 
Володимира Винниченка (наприклад ..По той бік"), які 
глибиною психологічних переживань персонажів npura.iy– 
ють німецького письменника Германа Гессе. Не прийняли 
ми його в ряди наших письменників, мабуть, також тому, 
що не погоджуємося з його політичною програмою. 
Виробилась також чомусь і така опінія. що, тому, що ми не 
маємо держави ні державних мужів, письменники та поети 
повинні заступити їх місця. Переважає така критична оцін 
ка. шо. коли поет напише найбільш патріотичний вірш, а 
письменники твір про Україну, він стас великим. Інакше 
ВІГІ не займе чільного місця в українській літературі, бо 
його писання ані не повчає, ані не виховує. Іншими 
словами: слову підтято крила, відібрано свободу! 

Така тенденція в українській літературі не нова. На це 
скаржились не менше ft,інші критики. Наведу приклад 
Марка Царннника. який у вступному слові ..Повернення 
Орфея" до збірки Василя Стуса п.н. ..Свіча в свічаді" цю 
традицію у поезії називає народництвом. Він цитує 
Микол,у Холодного, який писав: народ був поету 
дверима, дверима був народу поет". ..Такі гостро 
СОЦІАЛЬНІ поезіГ, за висловом 'Українського Вісника' це 
фактично римовані статті". каже М. Царинник. (Це 
подібне до думки польського критика Яна Цехановського 

. у статті ..ВіС sic с?у nie Ьіс"' („Культура" Париж), з якій 
' автор, даючії історичний огляд Польщі ХІХ ст. після її 

розборів, твердить: ..Ми стали, як твердий старий Бісмарк 
політиками в поезії, а постами в політиці"). Сам М. 

"Царинник так про це думає: „Історичні умови, в яких 
творилася українська поезія, призвели до того, що вона 
часто брала на себе ш або їй були накинені – функції, які в 

інших національних літературах належали журналістиці й 
публіцистиці". Іван Кошелівець у коментарі до збірки 
Василя Симоненка „Берег чекань" твердить: „Наша нова 
поезія (від Шевченка починаючи) либонь аж досі відзнача" 
ється самообмеженням, вбачаючи єдине іі нанпочесніше 
собі завдання в 'служінні' народові, боротьбі проти 
соціяльного і національного гніту, національно"державно" 
му самовизначенню і т.д.. що все разом у політичній 
термінології останніх десятиліть знайшло свій вираз у 
абстрактно”Догматичному 'служити правді' Таке 

Обмеження в безнастанному триванні збіднювало 
поезію, звужувало її. врешті довело до неправильного 
розуміння самої їїсуті. як додаткового тлумача cycni.nbHO– 
політичних ідей". Знову ж Данило ГусарОрук про це 
явище в українській літературі каже так: ..На жаль, 
народницьке поняття літератури як навчального чи пак 
просвітнього чинника вкоренилося до такої міри, що 
внеможливлювало читання художнього твору без OTOTOOK– 
нювания слів персонажів із словами автора, без сприймаН" 
ня написаного як повчального для народу". („Винниченко" 
ва моральна лябораторія". „Сучасність", ч. 7–8, 1980 р.). А 
Іван ЛисяК”Рудницькнй. порівнюючи Винниченка з 
Донцовом. твердить коротко: вони в своїй діяльності 
щільно пов 'язують політику з л ітературою. ... Таке 
змішання політичних й літературних сфер притаманне 
російському руспільнО”Культурному процесі І9'20ст..тоді 
коли в західньому світі ці сфери розмежовані й одна від 
ДРУГОЇ ДОСИТЬ ДаЛСКО". („СуСПІЛЬНО”ПОЛІТИЧНИЙ світогляд 
В. Винниченка". „Сучасність", ч. 9. 1980 p.). 

Ця думка, однак, може підпадати сумнівам. Не знаю, чи 
стан літератури західнього світу аж такий світлий. Критик 
„Енциклопедії Британіка" виразно скаржиться на Комісію 
шведської академії нагород Нобеля, мовляв, ибО”И.х роках 
вона тенденційно підбирала письменників, як Сартр, 
Агнон. Сахс та Астиріяс „за їх політичну настанову... 
замість, щоб визнати літературних гігантів" (Encyclopedia 
Britanica. Book of the Year 1968, p. 138). Агнон, а згодом 
БашевіЦ”Сінгер. теж лавреат нагороди Нобеля у своїх 
творах переважно описувати фрагменти з життя свого 
жидівського народу. 

Закінчений буде. 
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Наукове Товариство їм. Шевченка 
в Ню Йорку 

запрошує Членів й Українське Громадянство на 

ДОПОВІДЬ 
з цикпю – Неповторний Львів 

на тему 

ДУХОВНА СЕМІНАРІЯ.АКАДЕМІЯ 
У ЛЬВОВІ 

яку виголосить 

Василь Ленцик 
що відбудеться 

ш суботу, 4–ro жовтня 1986 p., о год. 6–lA веч. 
ш домі НТШ в Ню Йорку, Н. й. 

при 63 Четверта Авеню, між 9 і 10 вулицями 

КАТЕР БЕРЕГОВОЇ охорони побачив у SO милях від 
берегів Фльориди плавучу споруду, на якій перебували два 
кубинські втікачі. Вісім днів тому Люїз Доран і Хорхе^ і R , жі6 
Ґонзалсз залишили „острів свободи ' і відплили н а у ш и х , м о л о д ш и х , із 
плотику з дошок і рятувальних крупв у вільну Америку, t Іrj–j " J " " ч а с т и н південно. 
На другий день плавання у втікачів закінчилися вода і, ". ?"” – – ^ – – – – –– –– 
продукти. Коли залога американського катера побачила 
двох кубинців, вони майже не рухалися. їх доставили в 
один із шпиталів Маямі 

Gold Trident Jewelry Pend. 
Earrings, Rings new from 

EMBLEMS 
OF THE WORLD 

P.O. Вох 2224. Yentnor, N.J. 08406 
Send for free brochure. 

as 

Перший раз у ЗСА і Канаді 
За посередництвом ГЕНРІ М ІХАЛЬСКОГО 

виступить 

УКРАЇНСЬКИЙ ХОР 
Ж У Р А В Л І 

з Польщі 

І 
99 

99 

з участю МАРІЇ ШУЦЬКОЇ, сопрано, 
солістки Великого Театру в Лодзі 

РОМАН РЕВАКОВИЧ АННА САЛІЙ”ТУЗ 
дириґент піяністка 

Концерти спонзорують: 
Український Народний Комітет Українців 

Союз, Інк. в ЗСА Канади, Інк., Канада 
Запляновано 20 виступів – чотири в Канаді і 16 в З'єднаних Стейтах Америки. 

Привітаймо масово наших земляків з Польщі. 
КОНЦЕРТОВЕ ТУРНЕ ПО АМЕРИЦІ 

ROCHESTER, N.Y. Середа, 1–ro жовтня, 7–MB веч. 
Eastridge H.S. Aud., 2350 Ridge Rd. East 
Ukrainian Credit Union, 831 Josep Avenue; 
Kuty Co.. 683 Hudson Avenue; Luba Uquor Store. 701 Trtut Ave.; 
and "Mosaic" Store 

BUFFALO, NY. Четвер, 2–ro жовтня, 7:30 веч. 
KcKinley H.S. Aud.. 1500 Elmwood Ave. 
in Parishes or call Mr. Ted Pryshiak. (716) 673–4281 

PARMA, Ohio 

WARREN. Mich. 

CHICAGO, HI. 

PITTSBURGH. Pa. 

П'ятниця, 3–ro жовтня, 7:30 веч. 
Brecksville H.S. Aud.,.6376 МІН Rd, Broadview Hts, Oh. 
Credit Unions. Ukrainian Stores or call 
Mr. William Liscynesky. (216) 8 8 8 – 4 2 2 0 ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 

Субота, 4–ro жовтня, 6–TB веч. 
Warren Woods Public Schools, 27100 Schoehner, 
12 MileRd., Warren, Mich. 
Credit Unions or call Mr. Roman Tatarsky. (313) 756–8229 
or Mr. Wolodymyr Dyhdalo, (313) 759–6549 

Неділя, 5–ro жовтня, 3–TB no пол. і 7–Ma веч. 
Lane Tech. H.S. Aud., Western and Addison 
Serf Reliance Ukrainian Federal Creditr Union, 

2351 West Chicago Avenue; 
1st Security Federal Saving Bank. 936 N. Western; 
Alma Travel, 1282 N. Milwaukee: 
Delta Gift Shop. 2242 W. Chicago Avenue; 
Stauropigion Ukrainian Catholic Publishing Co.. 

2226 West Chigago Avenue; 
Ukrainian Book Store. 2315 W. Chicago Avenue; 
Polonia Book Store. 2886 Milwaukee Avenue 

Середа, 8–ro жовтня, 8–Ma веч. 
Soldiers and Sailors Memorial Hall – 
5th Ave. and Bigelow Blyd., Oakland, Pa. ^ ^ ^ ^ 
For infor. call Mr. Michael Komichak. (412) 2 8 1 1 9 W 

WASHINGTON, D.C. Четвер, 9–ro жовтня, 7:30 веч. 
Lisner Aud. G. W. Univ., 730 21st St. N.W. 
For infor. call Mr. Eugene lwancfw. (202) 632–6285 

EDlSON, N.J. П'ятниця, 10–ro жовтня, 7:30 веч. 
Performing Arts Center – Middlese4 County 
College – Woodbridge Ave. and Mill Rd. 
in Parishes, or call Meiane Lawrence, (201) 7387224 

PHILADELPHIA, Pa. субота, n–ro жовтня, 7–Ma веч. 
Northeast H.S. Aud.. Cottman and Alaon St. 
For infor. call (215) 4247264 

NEW YORK, N.Y. Неділя, 12–ro жовтня, 3–TH no пол. 
Hunter College Aud., 695 Park Ave. 
"Arka" Co.. 26 1st Avenue, (212) 4 7 3 3 5 5 0 
Surma. 11 E. 7th Street, (212) 4774)729; 
Ptast Store. 304 E. 9th Street. (212) 6739530; 
Twardowski Travel. 18 St. Mark's Pi.. (212) 4755583 

L0D1. N.J. Неділя, 12–ro жовтня, 7:30 веч. 
Felician College Aud.. 200 S. Main St. 
Ukrainian Center, inc.. 240 Hope Avenue. (201) 779–4017; 
Borawski Travel. 345 Passak Street, Passak. NJ. . 
(201) 779 0069 

UN10N. N.J. 

J. 

Понеділок, 13–ro жовтня, 7–MB веч. 
Wilkins Theatre – Kean College, Morris Ave. 

"Dnipro". Sanford Avenue. Newark. N.J. (201) 373–8783 

KERH0NKS0N. N.Y. Четвер, 16–ro жовтня, 7:30 веч. 
Союзівка 
Soyuzivka. for infor. call (914) 6265641 

YONKERS, N.Y. П'ятниця, 17–ro жовтня, 7:30 веч. 
Saunders H.S. Aud.. 145 Palmer Rd. 
For infor. call Mr. Michal Burczak, (914) 423–8134 

BOSTON, Mass. Субота, 18–ro жовтня, 7:30 веч. 
New England Life Hall, 225 Clarendon St. 
For infor. call Mr. Walter Hetmansky. (617) 3232382 

HARTFORD, Conn. Неділя, 19–ro жовтня, 3:30 по пол. 
Bulkeley H.S. Aud., 300 Wethersfield Ave. 
Credit Union and Ukrainian National Home 

Український фестиваль „ Вінок' 

східнього Онтаріо та no– 
блИЗЬКИХ МІСТ АмерИКИ B3B– 
ли участь у двох днях, 2–ro і 
3–ro серпня ц.р. в третьому з 
черги вже Укра їнському 
Фестивалі „Вінок" у містеч" 
ку Бімсвілл в Онтаріо. Mic– 
цевість Бімсвілл з великою 
площею, пристосованою 
ДО ВеЛИКИХ ІМПреЗ, З ВІД' 
повідною великою сценою, 
будинкамн”павільнонами і 
площею для паркування, 
дуже надасться для таких 
вселюдних Імпрез, а тим 
більше, що положена вона в 
центрі ПІВДеННО”СХІДНЬОЇ 
Канади, Онтаріо, між To– 
ронтом та Ніягара Фаллс 

fl–p ЄВГЕН ОЛЕНКО 
внутрішні хвороби 

приймає у Квінсі і виїжджає на виклики домів 
Дентист ОЛЬГА ОЛЕНКО 

Профілактика иворіб всаи 1 зуоіа. Лікування і протезування Kocue– 
тичиа стоматологія. Приймається ттьки за попереонім дпчовлеммям 

Адреса у Маигеттені Адреса у Квіио 
ROCKEFELLER CENTER 105 37 64th Avenue 

630 5th Avenue. Room 1803 Forest Hilts. N Y 11375 
New York. NY 10020 (212)459 0111 

Школа Балету та Українських 
Народних Танців 

РОМИ ПРИЙМИ'БОГАЧЕВСЬКОЇ 
оголошує ВПИСИ та початок 

на ШКІЛЬНИЙ РІК 1986787 
New York, N.Y. 
П р и церкві Ся . ТрОЙЦІ, 359 Broom St (близько МІ Авеню) 

Субота, 4–ro жовтня, від l–6 год. 
lrvington, NJ . 
Аадиторія Св. Івана Хрестителя, Sanford and ivy 

Вівторок, 23–ro вересня, від 3–7 год. 
Uniondale, Щ N.Y. 
Українська Централя св. Володимира 

226 Uniondale Avenue 
Понеділок, 22–го вересня, від 6–10 год. веч. 

В програмі: балет, українські народні танці 
та руханка для паиь. 

Тол. Інформації: (212) 677–7187 

Головна Булава 
Уладу Пластунів Сеніорів j 

повідомляє, що 

ХНІ ВЕЛИКА РАДА ( 
відбудеться щ 

j у суботу, ie–ro жовтня 1986 р. в Ню йорку, Н. й. І 
у великій млі Пластового Дому 

при 144 Другій Авеню Ш 

' Святочне відкриття Великої Ради о год. W–lA рамку в 
в Реєстрація учасників розпічнетьсн о год. 9–lft. а 
о Оплата для учасників ХНІ Велика Рада – 15.00 дол. в якій а 

включається відзначну, перекуску і спільну вечерю. Щ 
5 

" Учасників Великої Ради обов'язує пластовий однострій, а 

gggSb Студійний Осередок 
Української Культури 
при 
Менор Цжуніор 
Коледжі 
улаштовує 

УКРАЇНСЬКИЙ 
ФЕСТИВАЛЬ 

в неділю, 5–ro жовтня 1986 року 
12–Ta опівдні – 7нма вечора 

на посілостях 
Менор Джуніор Коледжу на Факс ЧейсІ 

^ Мистецька програма 
0 Музейна збірка народнього мистецтва в Осередку 
" Ярмарок народної творчости 
в Українські страви ” Гри 
о Мистецька виставка в бібліотеці 
о Показ майстерности народнього мистецтва 
” ЗАБАВА – музична група КАРПАТИ 

СЛУЖБА БОЖА 
12 опівдні в авдиторІІ Менор Джуніор Коледжу 

ОСОБЛИВІ ПРИНАДИ 

' ЧАЙКА – український танмюеальмий ансамбль 
з йонкерс, Н. й. 

” Тзда аеростатом (залежно від погоди) 
в Тзда вертолгтом (залежно від погоди) 
' Українська танцювальна група парафії св. Мнхаїла 

а Фреквілл, Па. 
' Танцюристи школи ВОЛОШКИ з ФІпядвльфИ 
” КАРПАТИ – музична фупа, Філадельфія 
в Танцювальна група Осередку СУМ, Філядельфія 
в Дитяча Вокальна Група 
' Юні Бандуристи 

1MB 
Майстер року 

НИКОЛА ПАВЛЮК 
із Філадельфії, 
вироби зі шкіри 

ВСТУПИ 
ІЗ дорослі 
S1 діти 

По вказівки – 
(215) 885–2360 

1986 
Мистець року 

0 ,.ВИСО" 
Франко Височаиський, 

маляр”Скульптор 
із БлейкпІ, Па. 

в разі дощу Фестивапь 
відбудеться у буднику 

ПАРКУВАННЯ БЕЗПЛАТНО 
и 

близько до кордону з AMe– 
рнкою. 

Таким чином, до популяр 
них вже в західній Канаді 
фестивалів в Даффині, Cac– 
катуні і Вегривіллі „УкраіН" 
ська Канада" збільшилася 
ще одним в східній Канаді, 
який за короткий час свого 
існування щораз то більше 
набирає розмаху і популяр" 
ности. Правда,у цій частИ" 
ні Канади щороку відбува" 
ються різні подібні фестИ" 
валі як „День української 
спадщини" Провінційної 
Ради КУК, зустрічі”здвиги 
українців Канади і Амсри^ 
ки ОУ ВФ, Фестиваль україн 
ського живого слова, пісні й 
танків Шкільної Провінцій" 
ної Ради КУК, Український 
День КУК, церковні, моло" 
діжні й інші. 

І тому дехто уважав, що 
всього досить. Однак, це не 
так. Український фестиваль 
„Вінок", що постав з im– 
ціятиви провідних rpoMa– 
дян Онтаріо та покликав до 
життя Раду Директорів, що 
складається у великій мірі з 
молодих людей, не мав на 
ДУМЦІ 3 буДЬ'КИМ KOHKypy– 
вати. а заповнити певну no– 
рожнечу. Д о ' українсь ' 
кої громади треба 6y– 
ло у якийсь спосіб привер" 
нути всіх тих, що вже нарсн 
дились в Канаді чи АмерИ" 
ці, з третього і четвертого 
покоління, які часто з pi3– 
них причин не брали ynac– 
ти в усіх інших украінсь" 
ких фестивалях чи імпрезах. 

Що задум ініціяторів був 
правильний, показав це вже 
3–ifi з черги фестиваль. TH– 
сячі осіб, включно з дітьми 
на протязі двох днів no6y– 
вали на свіжому повітрі, 

В Польщі.... 
(Закінчення зі crop. 1) 

тнчноі культури була така 
велика, що не появився на 
Русі партнер, який міг би 
взяти тягар відповідальнос" 
тн за проведення такого 
політичного подружжя" (то 
бто створення третього – 
русько'українського – чле" 
на Речі”іюсполитої Двох 
Народів). Рецензент цитує 
Ф. Сисина: „Після Бсрестсч 
ка і Переяслава мови вже 
навіть не могло бути про 
фактичну унію народів на 
зразок Люблинської унії". 

Тут текст рецензії po3ip– 
ваний через ви креслення 
ЧОГОСЬ у СуіфОВОДІ ПОІСЛИ" 
кання на закон про цензуру 
(католицька преса цесд,И" 
на преса в Польщі і coecTCb– 
кому бльоці. яка явно BKa– 
зує ці цензурні втручання). 
Характеристично, що nen– 
зор зареаіував нервово, як 
тільки мова зайшла про 
Переяслав. Друге втручаН" 
ня цензури знаходиться na– 
прикінці рецензії в менш 
виразному контексті. 

У висновку рецензент ста 
вить книжку Ф. Сисина HO– 
руч історії Польщі англій" 
ця Нормана Дейвиса. яка 
здобула загально схвальні 
оцінки в світі. 

Марен ич і... 
(Закінчення зі стор. 1) 

Очевидно, автор рецензії 
мусів віддати данину ..стар 
шому братові", коли npoao– 
дить паралелю української 
пісні ..В кінці греблі шуМ" 
лять верби", з російською 
..Розлукою" і російську 
..Как у наших s ворог" з 
відомою піснею „Від Києва 
до Лубень", що, нібито. 
..свідчить про спорідненість 
росі й с ь к о ї т а у краї н с ь к о і 
музичних культур" 

Для того, щоб Мареничі. 
як то кажуть, не відставали 
від території СССР, їм дали 
охоронця. „Віднедавна Ma– 
реннчам акомпанує Олеї 
Снваков". 

вислухали спільний Mone– 
бень, який відслужили о.о. 
М. Татарин від української 
католицької і Г. Планіда від 
української православної 
церков, побували на трьох 
великих концертах з oara– 
тою і на мистецькому рівні 
програмі, відвідали ряд вис 
тавок українського MHCTCU– 
тва – вишивки, різьби, KC– 
раміки, писанок, образів 
окремих мистців, кіоски про 
дажу українських книжок, 
платівок, деякі зацікавилИ' 
ся способом писання nuca– 
ног. що провадили Н. Ko– 
нит і М. Бобко. А що вже 
говорити про українську 
кулінарію, у якій доміну' 
вав свіженький,такн на nno– 
щі печений хліб відомої 
української пекарні „Будуч" 
ність" в Торонто. Не 6paKy– 
вало там наших вареників, 
ковбасок, голубців і всього 
іншого. Було багато розри" 
вок і для дітей. Малі і ee– 
ликі коні були цілий час у 
бігу, а на них радісно ro– 
моніли діти, ну а деколи і 
старші. Всього не опишеш. 
А може і не треба, бо KO– 
нечно на четвертий ФестИ" 
валь „Вінок" треба прийти і 
самому побачити. Він Ha– 
певно буде ще кращий ніж 
цьогорічний. 

Треба було бачити рух і 
задоволення у великій мірі 
тих, що вже часто україН" 
ської мови або не знають, 
або дуже мало, як вони 3a– 
хоплювались українськими 
танками, піснями, якапльо' 
дували окремим виступам, 
як слухали і купували yK– 
раїнські платівки та noBTo– 
ряли „Ай ем вері правд". 
„Ай см юкренісн ту"... Ци" 
ми простими словами, але 
напевно щирим серцем BO– 
ни віднаходили на Bi.Mc– 
віллській площі на україН" 
ському фестивалю своє yK– 
раїнське „Я". Вони 3ycrpi– 
чали своїх приятелів. знайЧь 
мих, відсвіжували давні і 
нав'язували нові знайомс" 
тва, кріпились духом в rop– 
дості своїх національних, 
може вже дещо заниклих 
почуваннях, коли побачи" 
ли, що вони не самі, що такі 
великі маси українців жи" 
вуть і співдіють на терені 
їхнього поселення. З TaKH– 
ми почуваннями вони no– 
вертались домів та Hanee– 
но вже думали не nponycrH– 
ти. і,наступнргр фес^из^алю,, 
а ^може вступити до y^pajij– 
ської органїзаціТ, чи'післати 
своїх дітей до Української 
школи. Може... 

Описати окремі виступи" 
концерти і всю активність 
двох днів та виступи OKpe– 
мих ансамблів, танцюваль" 
них і хорових, музичні BHC– 
тупи. гумористичні виступи, 
окремі сольові і дустові 
точки, — а були вони Ha– 
правду на високому MHCTC– 
цькому рівні – немає мож" 
ЛИВОСТИ,ЩОб ОХОПИТИ В ОД" 
ній газетній статті. У вида" 
ній з цього приводу nporpa– 
мі подано привіти визнач" 
них державних діячів, npc– 
м'ср”МІністра Канади Р. 
Малруні, прем'єра Онтаріо 
Д. Пітерсона. федсральнО" 
го посла Л. Мунро, Mi– 
ністра Онтаріо Дж. Бредлі. 
посла П. Партінгтона, noc– 
ла Ш. Мартін, включно J 
мейором цієї округи P. KOH– 
клі. Є там привіт голови 

Провінційної Ради КУК Д' 
ра її. Глібовича і голови 
Ради Директорів фестива' 
лю С. Сокача та окремі 
привіти від різних Topro– 
вельних підприємств, opra– 
нізацій та осіб. ГосподарЯ" 
ми фестивалю були пані і п. 
Іван Фсдсні. Знаменитим 
конферанс'є була гарна і 
мила Марічка Глібович. а 
до танців заохочувала фес" 
тивальна оркестра „ВесеЛ" 
ка" з Монтреалю. Був і na– 
радний похід козаків на 
конях, були спортові 3Ma– 
гання. був ярмарок з MC– 
ДОМ Й ІШИМИ РІЗНИМИ . .БО" 
жими дарами", словом, 6y– 
ло все. Настрій був чудовий 
навіть тоді, як кілька разів 
зливний дощ заганяв вели" 
ку і чисельну публіку під 
дахи будинків, або до їхніх 
авт. що тисячкою заповни" 
ли велику площу. 

Голова Ради директорів 
Сергій Сокач у своєму nprt̂ – 
віті, чи вірніше заклику Ha– 
писав: Цього року біль" 
ше урізноманітнили ми про 
граму фестивалю „Вінок." 
виступами кращих мистець 
ких сил і молодих талаН" 
тів. Деякі з них виступають 
вперше в Канаді. В KOHKyp– 
сах народних танків та pi;i– 
ношкільної молоді у cnoco– 
бах „молодого пера". ncH– 
зля й кераміки, темою яких 
є . .вінок" українська MO– 
лодь, як і годиться в ,. Pb– 
ці Молоді" у безбольних 
змаганнях бере участь у –8 
дружинах з Америки й Ka– 
нади". 

І дійсно українська MO– 
лодь, окремі школи, і oKpc– 
мі діти здобули цілий ряд 
відзначень, яких предста" 
вила на сцені конферансьє 
М. Глібович. Радісним –6y– 
ло й те, що молоді на фсС" 
тивалю було дуже багато. 
Правда, на фестиваль rtpH– 
ходять й інші наші співжн" 
тслі, які захоплюються yK– 
раїнською культурою, nic– 
нею, танками, вишивкою, 
писанками, а при тому CMa– 
кують і українські страви. 

Був вже вечір, рясний 
дощ змочив землю. Час 
було від'їжджати додому, 
але треба було побачити, як 
молоді під звуки пісень та 
оркестри радісно закінчу" 
валн програму. 

На протязі двох днів ЛО" 
потіли на вітрі українські 

, npanpjgHvHec^ac^ j,^paiHCb– 
ка пісня,ца oK.ojiyjLijo.^кшо 
тільки фестиваль зрушив 
може дещо заниклі Hauio– 
нальні почування хоч би 
кількадесятьох молодихyK– 
раїнських сердець, і вони 
відчули , ,зов української 
кровй", то ідея ініціяторів 
українського фестивалю 
„Вінок" вповні оправдана 
та заслуговує на повну під' 
тримку нашої спільноти, 

В склад Ради Директорів 
третього фестивалю ,.Bi– 
нок" ввійшли: Сергій Co– 
кач. голова; Л”р Петро Глі" 
бович. Микола МетулйН" 
ський. Прокіп Наумчук,Ок" 
сана Метулинська. МихЗ" 
ся Бабій. Франя Скрипка. 
Славко Скрипка. Орися By– 
рак. Богдан Стангрст, fle– 
ся Метулинська, Василь By– 
ртняк, Ганя Бабій. Джек 
Борис. Лука Чарковський 

члени ^ 

Василь Дідюк 

У ЧЕТВЕРТУ С У М Н У Р І Ч Н И Ц Ю С М Е Р Т И 
нашого Найдорожчого 1 Незабутнього Чоловіка, Тата, 

Дідуня, Брата, Зятя 1 Шваґра 

бл. п. МАКСИМА МАКАРЧУКА 
буде відправлена 

СЛУЖБА БОЖА з ПАНАХИДОЮ 
у неділю, S–ro жовтня 1986 p., о год. 1(Мй ранку, 

з катедрі са. Володимира в Ню йорку при 160 West 82nd St' 
Про молитви за упокій його душі просять: 

дружина – ПАВЛЯ 
доня – ЛЕСЯ 
сини – МАКСИМ І ЮРІЙ з родинами 

У пам'ять Покійного складаємо S50 00 на катодру са. Bo– 
лодимира в Ню йорку. 

Ділимося сумною вісткою, що дня 12–ro вересня 1986 р. відійшов у ВІЧНІСТЬ, 
заосмотреиий Кайсвятішими Тайнами на 8"Ьму році трудолюбивого життя 

та на 53–My році свяшенства 

о. митрат шамбелян 

ДМИТРО ҐРЕСЬКО 
дояголітний парох церкви свв. Петра І Павла в Клівленді, Огайо, декан ПІтсбурґський 1 
КлІвлендський, член Шкільної Ради 1 Трибуналу, почесний Радник Консисторії 1 будівни" 

чий церковного життя великого Клівленду. 

ПОХОРОННІ ВІДПРАВИ відбулися в днях 14–ro І 15–ro вересня ц. р. в українській KB– 
ТОЛИЦЬКІЙ церкві Богоявлення Господнього в Ст. Петерсбургу, Флорида, а відтак тіло гмь 
рввезейо до Пармі.КлІаленд, Огайо, і твм в днях 16–ro 117–ro вересня відбулися сеященмчі 
похорони з участю Владики Роберта Москаля, численного духовенства І мирян я церкві 
св. Андрея і на цвинтарі свв. Петра І Павла. 

а 

За участь в похоронах І за жертви на Служби Божі щире Спасибіг. 

Р О Д И Н А І П Р И Я Т Е Л І 

, 
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Маємо на складі перевидану 

ІСТОРІЮ УКРАЇНИ 
Михайла Грушевського 

В АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ 

A HISTORY of UKRAINE 
b y M i c h a e l H r u s h e v s k y 

A r c h o n Books , pub l i shed for 
UKRAINIAN NATIONAL ASSOCIATION 

Ціна 30.00 д о л я р і в з п е р е с и л к о ю 
Мешканців стейту Ню Джерзі обов'язус 64 продажного податку 

Svoboda Book Store 
ЗО M o n t g o m e r y Street, Jersey C i ty . N.J. 07302 

І 

Карпатський 
Лещетарський 
Клюб 

повідомляє та запрошує своїх Чпемів. іх Родини та Приятелів 
на 

ТРАДИЦІЙНУ 
ОСІННЮ ЗУСТРІЧ 

що відбудеться 

в суботу І неділю на СОЮЗІВЦІ 
дня 4–ro та 5–ro жовтня 1986 року 

У ПРОГРАМІ внутрішні клюбові тенісові змагання у грі 

ЧОЛОВІКІВ за ПЕРЕХОДОВУ ЧАШУ 

fl–pa Ярослава Рожаиковського 
та в групах жінок і юнаків. 

в Вілбивдн^л ” Стріляння ” Прогулька в гори 
Реєстрація – год. 10"та ранку 

Год бта веч – КОКТЕЙЛ з приставками 
Год 7–Ma веч – БЕНКЕТ, роздача нагород 
Год 9–ra веч ЗАБАВА – оркестра АЛІКА ХУДОЛІЯ 
Кімнати замовляти безпосередньо: 

SOYUZivKA. UNA ESTATE 
Foordemoore Road. Kerhonkson. N Y 12446 
Tel (914) 626–5641 

Рівночасно повідомляємо та запрошуємо 
українських ґопьфістів на 

ҐОЛФОВИЙ ТУРНІР 
улаштований 

К а р п а т с ь к и м Л е щ е т а р с ь к и м К л ю б о м 

Турнір відбудеться 
У с у б о т у , 4–ro жовтня 1986 p., о г о д . 11–W ранку 

недалеко Союзівки к NEvELE COUNTRY CLUB 
Elenville. N Y 12448. тел : (914) 647–6000 

Турнір переводиться системою CALLOWAY 
Роздача нагород відбудеться в суботу вечером 

під час бенкету 
Свою участь у змаганнях проситься зголошувати до 

п ЮРІЯ ТАРАСЮКА 
198 Eastern Pkwy. Newark. N.J 07106. tel (201) 373–0759 

УПРАВА К Л К 

Джерзі Ситі й околиця! 
В суботу, 11–ro жовтня 1986 p., год. 3–TB по пол. 

в залі Українського Народного Дому 
при Фгігт І Овхпеид Аае., ДЖЕРЗІ С И П , Н. Дж. 

відбудуться 

ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗБОРИ 
Окружного Комітету УНСоюзу 
НАДГУДСОНСЬКОТ ОКРУГИ 

до участи в яких запрошені й зобов'язані урядовці, пред" 
ставники і конвенційні делегати наступних Відділів: 

з Д ж е р з і С и т і : 25 , 7 0 . 1 7 0 . 1 7 1 , 2 7 0 . 2 7 5 , 2 8 6 і 2 8 7 ; 
з Б а й о н : 2 1 3 і 2 8 1 
НА ПОРЯДКУ НАРАД 

1. Відкриття 
2 ПерегляД'провірка організаційної праці Округи за OCTBH– 

НІ місяці 
3 Доповідь Володимира Сохама, головного секретаря УНС 
4 Схвалення о р г а н і з а ц і й н о г о лляну пращ на останні Micfl– 

ш цього року 
5 Внески, запити і закриття зборів 

У зборах візьме участь 

В О Л О Д И М И Р С О Х В Н , головний секретар УНС 
Г е н р і Ф Л О Й Д , крееанй керівник продажі забезпечення 

УНСоюзу 
ЗА ОКРУЖНУ УПРАВУ 

Володимир Білих, гопоаа 

Осип Зубрицький Олександер Благітка 
секретар касир 

S 5W 5 5 S !S! : 5SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS^ 

Скористайтв з виїмково доброї нагоди 

Ще тільки кілька днів приймається 

ОГОЛОШЕННЯ 
в Календарі 

УНСоюзу 
на 1987"Ий рік 

який цього року ВИХОДИТЬ 
накладом 15 тисяч примірників. 

Цим Ви зможете познайомити ввесь український 
загал з Вашою установою, Вашою професійною 

обслугою, чи Вашим підприємством. 
Одна сторінка 590.00 
Пів сторінки 50.00 
Чверть сторінки 33.00 
Одна восьма сторінки 20.00 
Замовлення і належність проситься надсилати 

найдальше до 30 вересня 1986 р. 

'SVOBODA 
ЗО Montgomery Street є Jersey C i t y , N.J . 07302 

Куди їздили сеньйори 
літньою порою? 

Склалося так, що обі 3a– 
пляновані прогульки слі" 
дували одна за одною в 
двох днях. !4–ro й l5–ro 
червня ц.р. Перша була на 
український фестиваль в 
Ґарден Стейт Артс Центр 
у Голмделі. Н. Дж., друга 
на посвячення будинку для 
песіонерів і на фестиваль в 
пошану батьків на COHD– 
зівці. Тяжко було відбути ці 
дві більші прогульки на 
протязі двох днів. Але ceHb– 
йори знайшли вихід з цісї 
ситуації: одна частина їх 
поїхала до Ґолмдслу, друга 
– на Союзівку. 

Про український фестИ" 
валь у Голмделі докладно 
звітувала ..Свобода", скажу 
тільки, що наші філяделЬ" 
фійські сеньйори поверну" 
лися захоплені й вдоволені. 

В автобусі, що їхав на 
Союзівку, голова ТовариС" 
тва Сеньйорів проф. В. BH– 
нницький подав коротко 
історію Українського Ha– 
родноіо Союзу, 1. Райнер 
вітала всіх батьків з Днем 
Батька. На Союзівці ce'ub– 
йори взяли участь у HOCBH– 
ченні новозбудованого ДО" 
Му ДЛЯ ПеНСІОНерІВ, ЯКЄ ДО" 
вершили священики обох 
віровизнань, о. шамб. П. 
Федорчук і о. 1. Куліш. 
Після обіду відбулася ee– 
лика тригодинна фестиваль 
на програма, докладний 
опис якої зі знімками був 
поміщений в ..Свободі", 
тому лише коротко: npo– 
граму знаменито провадив 
довголітній головний орага 
нізатор. член Головного 
Екзекутивного Комітету, 
тепер головний крайовий 
організатор УНС Степан 
Гавриш. В пам'яті залишИ" 
лася глибоко продумана 
промова головного пред" 
сідника УНСД”ра Івана 
Флиса. який назвав YHCo– 
юз Заморською Тверди" 
нею, що ширить правду про 
Україну. Закликав всіх ужи" 
вати рідну українську мову, 
бо це зброя проти ворога, 
який нас заперечує й o6– 
крадае нашу історію . 

Глядачів втішали KUibica– 
кратними виступами TaH– 
ковий ансамбль „Зоря" з 
Ню Бриттсн, ансамбль 6an– 
дуристів „Гомін" з Нюарку, 
талановита співачка з Ню 
Йорку сопрано Лариса Ma– 
гуН”Гурин і дотепний С. 
Гавриш.' Всім виконавцям 
програми, всім союзовцям, 
та гостям дякувала за 
участь у святкуваннях 
Маріянна Са калош, KO– 
ординатор братської ді" 
яльности УНС. яка цей 
концерт підготувала. 0 6 H – 
два дні, 14 і 15 червня, які 
стягнули численну публіку 
українську і чужинецьку, з 
близьких і далеких стейтів 
до Голмделу та на COJO– 
зівку. були виявом високої 
української культури, яка 
живе й розвивається. 

6–ro серпня сеньйори BH– 
бралися на дводенну npo– 
гульку до Гантеру, щоб Ha– 
любуватися горами й віД" 
відати українські осередки. 
В автобусі був відчитаний 
цікавий нарис про Гантер 
авторки ,.Марічки". У TaH– 
тері ми примістилися на 
нічліг в трьох мотелях: в. 
..Ксені" (власниця Ольга 
Кобзар), в ,,Карпатії" (вла" 
сниця Климентина „ UJCB– 
чук). і в „Лексінгтоні (влаС" 
ник Олекса Шумило). Хар" 
чувалися в „Ксені". Цей 
мотель цікавий тим. що мас 
постійну галсрію образів 
наших мистпіВ”Малярів. 
найбільше Е. Козака і синів 

Ю. і Я. Козаків, а також Ke– 
раміку Слави Геруляк. Ми 
також могли набути там 
деякі цікаві книжки, жур" 
нали, газети, дрібні різьбле" 
ні речі й дуже добрий raH– 
терський мед. 

Недалеко від ,,Ксені", 
через дорогу, стоїть високо 
положена церква св. Івана 
Хрестителя, що очаровує 
своєю красою. В гуцуль" 
ському стилі, вся різьблена 
в дереві, клеєна, без ужи' 
вання цвяхів. Така сама й 
дзвіниця біля неї. Церкву 
проектував інж. архітект І. 
Жуковський, різьбив MHC– 
тець М. Черешньовський, а 
будував будівничий Костів. 
Недалеко церкви знаходи" 
ться „Ґражда", також ry– 
цульська, яка має ґалерію 
образів і крамницю, а я ній 
книжки, газети, вишивки, 
кераміку, різьбу й інше. 
Ґалерія образів пишається 
творами таких мистців як 
М. Мороз, Л. Морозова, Е. 
Козак, Ю. Козак, Я. Козак, 
С. Лада, Я. Гніздовський, 
Л. Гуцалюк, М. TapacoB– 
ська, Я. Вижницький, Я. 
Плав'юк та інші. В залі з 
образами стоїть концерто' 
ВИЙ форТеПІЯН, ВИПОЗИЧС" 
ний на сезон імпрез. Площа 
під церкву й Ґражду — це 
дар Д”ра Івана Макаревича, 
який був душею побудови 
церкви св. Івана Хрестителя 
й засновання при ній ybcpa– 
їнської парафії. Напроти 
церкви є приходство. До 
нас вийшов парох о. Іван 
Мак. який показав церкву 
всередині — правдиве чудо 
людських рук. Красу різьби 
доповняє прегарний ikono– 
стас. роботи маляра ГніЗ" 
довського. У церкві книга з 
численними підписами від 
відувачів, які лишають там 
свій дотик любови, подиву 
й захоплення. 

Тому що день 6–ro серпня 
– це свято Преображення 
Господнього, а було вже 
пізно по полудні, о. І. Мак 
запропонував відправити 
для нас Службу Божу Hac– 
тупного дня рано. Його 
співслужитслем був Kane– 
лян сеньйорів, о. митр. 3e– 
нон Злочовський. Правди' 
вою несподіванкою була 
мила зустріч нашої групи з 
президентом Української 
Народної Республіки векзи 
ЛІ, Д”РОМ МИКОЛОЮ ЛІВИЦЬ" 
ким і його дружиною біля 
церкви по Службі Божій. 
Службу Божу й цю пам'ят" 
кову зустріч фільмував Mn– 
рон Харина. Цей фільм, 
оформлений ще з іншими 
фільмами з нашого життя, 
будемо мати нагоду огля" 
нути на ширших сходинах 
сеньйорів в майбутньому. 

Повертаючись до ФілЯ" 
дельфії, ми заїхали на COKV– 
зівку, де був для нас npHro– 
тований обід. Були між HH– 
ми особи, які ще ніколи не 
були на Союзівці, вони тіль 
ки чули про неї, але не уявля 
ли собі її такою гарною. 
Доми для гостей, новий 
дім для емеритів, „Веселка" 
із залею для імпрез. Ky– 
пальні басейни для дітей і 
старших, спортові грища, 
до того чудові гірські Kpac– 
види – все це захоплювало 
їх. Шкода, що час був JCO– 
роткий і треба було noeep– 
татися додому. 

Та все ж таки, частину 
того, що побачили й nepe– 
жили сеньйори в цих двох 
днях, везли із собою до 
Філядельфії. Везли у формі 
спогадів, яких ніколи не 
забувається. 

Ірина Райнер 

ПОШУКУЄМО 

П Р А Ц І В Н И К А 
до книгарні „Свободи". 
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КООРДИНАТОРА 
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(201) 4512200 

Св. п. В. Романовському 

Коли ми пробуємо аналь 
зуватн людину, яка відійШ" 
ла з цього світу, то образ 
цієї людини дуже чітко стає 
перед нами і ми хоч знали 
покійного напротязі 6ara– 
тьох років, робимо нові 
відкриття. 

Володимир Романовський 
був завжди особливий. З 
ним ми познайомилися po– 
ків 15–Tb тому, коли ген. 
Петро Самутин привіз його 
зі собою на нашу дачу, що 
над затокою, на рибу. Мій 
покійний чоловік, як і гості, 
був пристрасний рибалка. З 
першої зустрічі Володимир 
став для нас близький і pin– 
ний.' Після цього першого 
знайомства він, коли npu– 
ходив рибацький сезон, TC– 
лефонував і сповіщав: „іду 
на ви — я і маршалок", так 
він титулував покійного 
генерала. Часом з ними npH– 
їздили їхні милі дружини. 
Звичайно Володя, так ми 
його кликали , являвся з 
власного куліраного BHpo– 
бу „помазанкою", „iunep– 
кою" та іншим добром. 

Цілий день ми ловили з 
човна рибу, а ввечорі, no– 

поравши човна і почистивши 
рибу, вечеряли. Розмови 
тягнулися до пізної ночі. Всі 
три рибалки колись були 
вояками, тож згадували мИ" 
нуле, аналізували сучасне і 
заглядали в майбунтє. Bo– 
лодя багато і цікаво onoei– 
дав. Шкода, що ті розмови 
не були записані на стрічку, 
хоч він нераз про це roeo– 
рив, навіть привіз був запИ" 
сувач. 

Хто ж був і чим жив Bo– 
лодимир Романовський? 
Був він сином Буковини. 
Народився 22–ro червня 
1916 року в родині вчителя. 
Після закінчення гімназії, 
почав студіювати право у 
Чернівцях, а закінчив cre– 
пснем магістра у ByKape– 
шті, в Румунії. Працювати 
правником не довелося. 

Належав він до Організа" 
ції Українських HauioHa– 
лістів (м) і з цісї позиції був 
у Похідних Групах на ВелИ" 
кіЙ Україні. З труднощами й 
HC б е з ПРИГОД ПереЖИВ ЛИХО" 
ЛІТТЯ ДруГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙ" 
ни. У 1949 році подружжя 
Романовських прибуло до 
ЗСА І поселилося у БалтИ" 
морі, Мд. Працював у ni.io– 
мій забезпеченевій компанії 
„Ню Йорк Лайф”,якїїпреД" 
ставник, аж до пенсії. Буду" 
чи добре обізнаним із того 
роду бизнесом, часто csry– 
жив своїм землякам , як і 
ЧУЖИМ, добрими порадами. 
Уже на самому початку він 
активно включається у жит" 
тя громади. У 1955 році 
засновував відділ Українсь" 
кої Федеральної Koonepa– 
тиви „Самопоміч" у Балти" 
морі та став першим її голо" 
вою, а пізніше — почесним. 
Володимир Романовський 
був справжнім соборником, 
а особливо любив він свою 
Буковину. Коли буковинці 
створили Центральне 06'– 
єднання Буковинських YK– 
раїнців у ЗСА. став заступ" 

ннком його голови та голо" 
вою Видавичої Комісії 
УСТ „Довбуш – Чернівці" 
та членом кураторі! фонду 
„Буковина". Свого часу 
очолив відділ УККА в Ban– 
тиморі, був скарбником 
Центральної Управи ОДВУ, 
членом УАКРади, УкраїН" 
ського Народного Союзу 
та T–ea „Самопоміч" у БаЛ" 
тиморі, а на приватній oce– 
лі „квартирмайстром", roc– 
подарем і душею. 

На кожному становищі 
він проявляв ініціятиву і 
сумлінно виконував узяті 
на себе зобов'язання. Був 
жертвенний і завжди nm– 
тримував усі добрі Hauio– 
нальні почини. 

Та найбільш характе" 
ристичною його рисою 6y– 
ло робити добро людям до 
кінця його життя — І Bepec– 
ня 1986 року. Володя все 
знав: як оформити виклик 
родичам, які хотіли Blaelaa– 
ти тут своїх близьких, як 
зробити заповіт чи оформИ" 
ти когось для Соціяльного 
Забезпечення і всім, хто до 
нього звертався, допома" 
гав. Навіть клієнти ставали 
його приятелям і доручали 
йому бути виконавцем їхніх 
заповітів та „виливали ду" 
шу" перед ним. Він любив 
чесних і добрих людей, мав 
багато приятелів і кожен з 
них цінив його дружбу. ПО" 
над усе любив молодь. 

Як зворушливо було 6a– 
чити на похороні кілька 
десятків його молодих дру" 
зів! А Д”р Слава Зелінська" 
Джонсон прилетіла аж із 
Чикаго. Ця молодь у день 
похорону Володі не пішла 
до праці, ані не післала 
своїх дітей до школи, а прий 
шла відпровадити у вічну 
ДОрОГу СВОГО ВІрНОГО І ДО" 
брОГО ПрИЯТеЛЯ. ВОНИ ДІЛИ" 
лися спогадами про нього, 
казали, що „вуйко Влодтсо 
набирав нас, малих, повне 
авто і віз у гори та вчив, як 
їздити на лещатах". Такі 
лещатарські „походи", як 
він називав, відбувалися 
щороку, аж до минулої 3H– 
ми — останнього сезону в 
його житті. Як висловилися 
інж. Олег Булавка: ..Він 
вчив нас не тільки їздити на 
лещатах, він вчив нас, як 
жити". 

Багато організацій і дру" 
зів його прощали. Похорон 
був елегантний, якщо мож" 
на про похорон так вислови' 
тися, як і Володя був за його 
життя. 

Після панахиди, яку від" 
правив православний CBA– 
шеннк о. прот. П. Будний, 
друзі”Католики попросили 
о. Маркевича, католицько" 
го священика, щоб і він 
відслужив панахиду. На ОД" 
ній і другій було повно 
людей — було врочисто. 

Поховали хорошу люди" 
ну. Український HauioHa– 
льний Цвинтар у Вашінгто" 
ні прийняв його тіло, а душа 
вітає то над водою, то над 
його рідними Чернівцями. 

Броннслава Скорупська 

Польські... 
(Закінчення зі стор. 2) 

мовою, невідхильною в 
умовах „людовоГ Польщі. 
Ось один зразок: „...Автор 
(П рус) належить до тих д с о 
лідників найновішої історії 
України, який дістав доступ 
до совстських архівів, що 
належить до вийнятків. Але 
не знаємо, які саме архівні 
ТВОрИ ВІН ПереГЛЯНуВ. ТІЛЬ" 
ки в деяких випадках можна 
зорієнтуватися, про який 
документ мова, бо дописки 
обмежуються до принципу 
подавати тільки сигнатуру, 
числа документу і сторінки. 
Таке засекречення („код") 
документів породжує 6ara– 
то знаків запиту, які зали" 
шаються без відповіді. Top– 
жецький закидає Прусові 
незнання листування Кир 
Андрея з західніми достой" 
никами і таврує його за те, 
що Прус назвав у своїй KHH– 
жці совєтські твори про 
Митрополита „викриваль" 
ними", „демаскаторськи" 
ми" Признає Торжецький, 
що Прус старається робити 
враження „об'єктивного", 
бож не закидав Кир Андре" 
сві „сприяння вбивствам і 
v'epopoBi",4 – але закидає 
Прусові, що той взагалі 
незнайомий з історією yK– 
раїнського національного 
відродження та історією 
української державницької 
думки. Закидає Прусові нез" 
:нання місії, яку поставив 
собі Кир Андрей – поєД" 
нання Церков. Пригадує, 
що Митрополит перебував 
у роках 1921 –23 за кордО" 
ном, а коли в 1923 році no– 
вернулись з еміграції чільні 

українські діячі, то він, Ми" 
трополит „служив nopa– 
дою, помагав, інтсрвеніЮ" 
вав, але не керував (україН" 
ським громадськО”ПолітиЧ" 
ним життям) ані явно ані 
скрито. Спростовує різні 
фальшиві дані у книжці 
Пруса про українських cnH– 
скопів та фомадсько”полі" 
тичних діячів, що вказує, 
що Прус не знає української 
дійсности, а судить її за 
совєтськими фальшивками 
і власною фантазією. Top– 
жецький називає ті різні 
промахи Пруса делікатно 
„непорозумінням". НапрИ" 
клад, спростовує, що брат і 
братова Митрополита згИ" 
нули у 1939 році, отож не з 
рук У ПА. Закидає Прусові 
незнання історії УПА та її 
переговорів з АКА (ПолЬ" 
ська Армія Крайова). ЗакіН" 
чує свою рецензію Торже" 
цький делікатним ствердже" 
нням, що книжка Пруса є 
„замало об'єктивна..." 

Рецензії двох польських 
поважних учених в обороні 
правди про Слугу Божого 
Кир Андрея є вартісним 
причинком до процесу 
польського ревізіонізму у 
підході до проблеми Украї" 
ни й українців. В Америці є 
вже цілий гурт польських 
професорів такого ревізіО" 
ністичного напрямку (noKi– 
йний Галєцький,сучасні – 
Вандич, Камінський, Дзсва" 
новський й інші), польська 
підлільно”опозиційна преса 
живо цікавиться проблС" 
МОЮ СПІЛЬНОГО ПОЛЬСЬКО”УК" 
раїнськО”білоруськО'ЛитоВ" 
ського фронту. Це добрий 
знак, дармащо покищо ЛИ" 
ше знак. 

МИКОЛА ГЛОВІЧ, член 
УНС Відд. 291–ro їм. T. U1CB– 
ченка в Клівленді, Огайо, no– 
мер S–ro травня 1986 року на 
69–My році життя. Нар. 12–ro 
грудня 1916 року в Клівлецді, 
Огайо. Членом УНС став 1938 
року. Залишив у смутку Apy– 
жнну Софію. Похорон відбув" 
ся 31–ro травня 1986 року на 
цвинтарі св. Андрія в Пармі, 
Огайо. 

Вічна Йому Пам'ять! 

В. Напора, секр. 

КАТЕРИНА ВОЙТОН, член 
УНС Відд. 63–ro T–aa „3anopo– 
зька Січ" у Форд Ситі, Па., 
померла 17–ro червив 1986 
року на 70–MJ році життя. Нар. 
lO–ro червня 1916 року. 4;ic– 
ном УНС стяла 1934 року. 
Залишила у смутку синів: Fen– 
рі, Роналда, Фредрика і Луіса. 
Похорон відбувся 21–ro червня 
1986 року на цвинтарі св. Opa– 
нса оф Паола у Форд Ситі, Па. 

Вічна їй Пам'ять! 

М. Турко, секр. 

РІЧАРД Михайло ПРОКОП, 
член УНС Відд. 420–i О, помер 
6–ro червня 1986 року на 53–M) 
році життя. Нар 20–r о ;nicTona– 
да 1932 року в Белфілді, Норт 
Дакота. Членом УНС став 
1947 року. Залишив у смутку 
дружину Френснс, синів PH– 
чарда, Роналда, Роберта; ao– 
ньок Сузан, Шейні, Синді і 
Стейсі. Похорон відбувся 10– 
го червня 1986 року ня UBinrra– 
pi св. Марії п Кастер, Монтана. 

Вічна Йому Пам'ять! 

Секретар 

МАРІЯ ПЕТРУХ, член УНС 
Відд. 432–t о ім. Т. Шевченка в 
Торонто, Онт., померла 18–ro 
травня 1986 року на 8Ьму році 
життя. Нар. 1905 року. H;ic– 
ном УНС стала стала 1966 po– 
ку. Залишила у смутку сестер 
Апелю Бук, Стеллу Войтко і 
брата Степана Войтка. Похо" 
рон відбувся на цвинтарі Всіх 
Святих у Вінніпегу, Man. 

Вічна їй Пам'ять! 

Секретар 

ПЕТРО ДОБОШ, член УНС 
Відд. 414–ro ім. Президента 
Волошина в Ню Гей вені. 
Кони., помер 23–ro червня 1986 
року на 72 –My році життя. 
Нар. 18–ro травня 1914 року. 
Членом УНС став 1958 року. 
Залишив у смутку дружину 
Марію, сина Генрі і доньку 
Гелен. Похорон відбувся 26–ro 
червня 1986 року на цвинтарі 
св. Лаврентія у Вест Гейвені, 
Коші. 

Вічна Йому Пам'ять! 

І. Телюк, секр. 

ІВАН ОНИЩАК. член УНС 
Відд. 194–ro в Ню Йорку, Н.Й., 
помер lO–ro червня 1986 року 
на 7Ьму році життя. Нар. 5–ro 
вересня 1914 року в Україні. 
Членом УНС став 1949 року. 
Залишив у смутку дружину 
Катерину. Похорон відбувся 
14–r о червня 1986 року на цвнін 
тарі Квін оф Гевей у Меса, 
Арізоня. 

Вічна Йому Пам'ять! 

Секретар 

АННА ЮЩИШИН'ЗУБ,член 
УНС Відд. 216–ro у Філядель" 
фії, Па., померла S–ro травня 
1986 року на 69–M) році життя. 
Нар. 1917 року в Тисьмениці, 
Зах. Україна. Членом УНС 
стла 1965 року. Залишила у 
смутку дочку Анну і сина MH– 
рослава. Похорон відбувся 12– 
го травня 1986 року на цвинта^ 
рі св. Марії в Абінгтоиі, Па. 

Вічна їй Пам'ять! 

Секретар 

ЙОСИП СКОЧИПЕЦЬ, член 
УНС Відд. 176–ro ім. Тараса 
Шевченка в Чикаго, Ілл., iio– 
мер 3–ro червня 1986 року на 
95–My році життя. Нар. 1890 
року в Україні. Членом УНС 
став 1933 року. Залишив у 
смутку синів Мирослава і EMI– 
ля з родинами; доньок Ольгу і 
Розалію з родинами, 12 внуків 
і 4юх правнуків. Похорон ei;i– 
бувся 6–ro червня 1986 року ня 
цвинтарі Мт. Говп в Чикаго, 
Ілл. 

Вічна Йому Пам'ять! 

М. Остап, секр. 

ЕВА М. КОВАЛЬ, член УНС 
Відд. 56–ro ім. св. Івана 4pec– 
тителя у Вілінгу, Вест Вірджі" 
нія, померла ІЗ^го червня 1986 
року на 92–My році життя. Нар. 
18–ro березня 1892 року. Заліи 
шила у смутку доньку з po;w– 
ною. Похорон відбувся ня UBH– 
итарі Мт. Калварі у Вілінгу, 
Вест Вірлжінія. 

Вічна їй Пам'ять! 

ФЛОРЕНС НАІДА, член УНС 
Відд. 130–ro Ім. сс. Володимн" 
ра в Джерзі Ситі, Н.Дж., no.Me– 
рла 16–ro травня 1986 року ня 
76–My році життя. Нар. 28–ro 
серпня 1909 року в Польщі. 
Членом УНС стала 1943 року. 
Залишила у смутку синів Дей" 
внда і Вілліяма. Похорон ni;i– 
бувся 20–ro травня 1986 року 
ня цвинтарі Лонг Айленд He– 
шенел у Фармінгдейлі, Н.Й. 

Вічна їй Пам'ять! 

Ю. Юрків, секр. 

КАТЕРИНА ЯМЕС (Лоняк), 
член УНСВідд. 167^о ім. св. 
Мнколая в Толідо, Огайо, no– 
мерла S–ro травня 1986 року на 
78–My році життя. Нар. 1907 
року в Ню Йорку. Членом 
УНС стала 1936 року. Залнішн 
ла у смутку сина Данила з 
ДРУЖИНОЮ І рОДИНОЮ. ГІОХО" 
рон відбувся 9–i о травня 1986 
року на цвинтарі св. Йоснфа в 
Ірі, Мишиген. 

Вічна ї й Пам'ять! 

І. Вельган, секр. 

ТОМА ЧЕХ, член УНС Відд. 
271–ro ім. І. Франка в Елмайрі, 
Н.Й., помер 8–ro червня 1986 
року на 9Ьму році життя. Нар. 
1895 року в За гу тин і, Сянок, 
Гялнчнна. Членом УНС став 
1942 року. Залишив у смутку 
дружину, сина, 3 доньки, 15 
внуків і 16 правнуків. Похорон 
відбувся lO–ro червня 1986 

Раку на цвинтарі св. Мнколая в 
орсетс, Н;Й. 

Вічна Йому Пам'ять! 

І. Чопко, секр. 

АНДРІЙ ГРОТ, член УНС 
Відд. 277–ro ім. св. Івана в 
Гартфорді, Кони., помер ЗЬго 
травня 1986 року на 67–MV році 
життя. Нар. 20–ro листопада 
1918 року. Залишив у смутку 
дружину Стсфанію, 5 сестер І 
двоє внуків. Похорон відбувся 
3–ro червня 1986 року ня UBUH– 
тарі Ро Гнлл. 

Вічна Йому Пам'ять! 

Семен Кравець, секр. 

ІУ С х ” М я , 
ИГАаТмІИТ" t r o l l 

?6 First A^–enuc 
Tel (?1?) 473–3550 

ПО ГУРТОВИХ ЦІНАХ: нитки ДМЦ, 
різного роду маторіяли для BMUIM– 
вання. шаншн, книжки а украінськи" 

мн морами, 1 т. п. в Арці. 

о SERVICE 

^ Ukrainian 
Restaurant 
U Caterers 

132 2nd A f l . ( І St.) 
І.Т.. M.T. 

212–533–6765 
– PRIVATE PABTits – 

Chrituningt – tfBBBBBaaa 
Showtn – Weddlnfj 

АЛПІУ .ГМГШ 
MteUngi and WiMt 

Ф HELP WANTED Ф 

Ш У К А Ю ЖІНКИ 
для хатньої роботи й варення 
та опіки дітей. Українська й BH– 
глійська мови конечні. Мешкан" 

ня на місці. 5 днів в тижні. 
(201) 291–4081 

ФFІJNEBAL ОШЕСТОК.ЦФ 

ПЕТРО ЯРЕМА 
УКРАЇНСЬКИЙ 
ПОГРЕБНИК 

Займається похоронами 
в ВЯСМХ. BROOKLYN. 

NEW YORK і ОКОЛИЦЯХ 

КОНТРОЛЬОВАНА 
ТЕМПЕРАТУРА 

Peter Jarema 
129 EAST 7th STREET 
NEW YORK, N.Y. 10009 

(212) 674–2568 

П. Когут, секр. 

LYTWYN Si LYTWYN 
UKRAINIAN 

FUNERAL DiRECTORS 
AIR CONDITIONED 

Обслуга ЩИРА і ЧЕСНА 
Our Services Are Available 
Anywhere m New Jersey 
Також займаємося ncuopo– 
нами на цвинтарі в Бавнд 
Бруку і перенесенням TniH– 
мих Останків з різних країн 

езіту 

UNION FUNERAL HOME 
1600 Stuyvesant Avenue 

(corner Stanley Terr.) 
UN10N. N.J. 07083. 

(201) 964 4222 


